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 شروع کار با جاوا 
یکی از مشکالت شروع کار با جاوا، نصب موارد موردنیاز شماست. حتی قبل از نوشتن یک خط از کد، دردسرها 

 .اند شروع می شوند. خوشبختانه بخش های بعدی این مورد را برای شما آسان تر کرده

بنویسیم. این نرم  NetBeans ما تصمیم داریم تمام کدهای خود را با استفاده از یک قطعه نرم افزار به نام

محیط گسترش اینترفیس( در ) Interface Development Environment هاIDEافزار یکی از محبوب ترین 

ید که این برنامه چگونه خواهد بود. اما جهان برای نوشتن برنامه های جاوا می باشد. شما به اختصار خواهید د

 کار کند، الزم است که مولفه ها و فایل های مورد نیاز جاوا را نصب کنید. اولین آن NetBeans قبل از که

Java Virtual Machine (نامیده می شود )ماشین مجازی جاوا. 

Java Virtual Machine 
Java  معناست که روی هز سیستم عاملی اجرا می شود. بنابراین چه یک سکوی مستقل می باشد و این به این

را اجرا می کند، همه ی اینها در جاو یکی است. دلیل اینکه می Mac OSیا Windows ،Linux کامپیوتر شما

 .می باشد (Java Virtual Machine) تواند روی هر سیستم عاملی اجرا شود به علت ماشین مجازی جاوا

بنابراین الزم است که قبل از  .ای است که تمام کد شما را به درستی پردازش می کند ماشین مجازی برنامه

 .اجرای هر کد جاوا، این برنامه را )ماشین مجازی( نصب کنید

می باشد، بنابراین الزم است برای گرفتن ماشین مجازی  Sun Microsystems جاوا متعلق به شرکتی به نام

 Sun نیز شناخته می شود، وارد وب سایت Java Runtime Environment (JRE) جاوا، که به عنوان

 .شوید. ابتدا این صفحه را امتحان کنید

http://java.com/en/download/index.jsp 

را سیستم خود دارید  JRE چک کنید که آیا "?Do I have Java"شما می توانید با کلیک کردن بر روی لینک 

جای موارد را  Sun در باالی صفحه پیدا کنید )مگر اینکه Downloadزیر دکمه ی یا نه. این لینک را می توانید 

اسکن خواهد شد. سپس به  JRE عوض کرده باشد.( وقتی که روی لینک کلیک می کنید، کامپیوتر شما برای
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ی اده مشما گفته می شود که این برنامه را دارید یا نه. اگر نداشته باشید، فرصت دانلود و نصب آن به شما د

 .یا اینکه می توانید لینک زیر را بررسی کنید.شود

http://java.com/en/download/manual.jsp 

"manual" دستی( در لینک های باال به معنای دانلود دستی( ("manual download")  می باشد. صفحه به

 .شما لینک های دانلود و دستور هایی برای سیستم عامل های مختلف ارائه می دهد

 Java پس از دانلود و نصب، الزم است کامپیوتر خود را ریست کنید. پس از انجام این کار شما برنامه ی

Virtual Machine را خواهید داشت. 

 در جاوا Kit توسعه ی نرم افزار
در این مرحله هنوز نمی توانید برنامه ای بنویسید. تنها کاری که انجام داده اید، نصب نرم افزار است، بنابراین 

برنامه های جاوا روی کامپیوتر شما اجرا خواهند شد. برای نوشتن کد و امتحان کردن آن به نرم افزاری به نام 

Software Development kit احتیاج دارید. 

 .افزار از سایت زیر قابل دانلود می باشداین نرم 

http://tahlildadeh.com 

می  Standard Editionمخفف  SE) .نامیده می شود Java SE موردی که ما قصد استفاده از آن را داریم

کلیک کنید. پس از آن  "Java SE (JDK) 6 Download" باشد، ویرایش استاندارد(. روی لینک و سپس روی

 با یک لیست گیج کننده از گزینه ها برای دانلود می شوید. از آنجایی که قصد استفاده از وارد صفحه ای

NetBeans را داریم، این مورد را قرار دهید. 

JDK 6 Update X with NetBeans 6.x 
کلیک کنید تا وارد  top download کلیک کنید تا باز هم صفحه ی دیگری باز شود. روی Download روی لینک

کلیک کنید تا در نهایت  Continue ه ای شوید که در مورد سیستم عامل از شما سوال می پرسد. رویصفح

این دانلود در هنگام نگارش بزرگ خواهد بود،  –دانلود مورد نظر را دریافت کنید. یک پیام هشدار، گرچه 

 .ی سیستم خود نصب کنیدرا دانلود کردید، آن را رو NetBeans و JDK مگابایت! هنگامی که 130بیشتر از 
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را داریم. به هر حال قبل از آغاز کار نرم افزار، در اینجا  NetBeans برای نوشتن کد خود، قصد استفاده از

 .چگونگی کار کردن موارد در دنیای جاوا توضیح داده شده است

 چگونه برنامه ها در دنیای جاوا کار می کنند؟
محل خاصی برای  NetBeansبرنامه های خود می نویسید. )در  شما در یک ویرایشگر متن کد حقیقی برای

ذخیره می  file extension .java نامیده می شود و با source code نگارش کد شما وجود دارد.( این کد

استفاده می شود.  Java Byte Code به source code برای تبدیل Javac شود. سپس برنامه ای به نام

را به پایان  Java Byte Code فرایند کامپایل Javac میده می شود. پس ازاینکهنا compiling این عمل

ایجاد می کند. ) حداقل اگر هیچ خطایی رخ ندهد این کار  extension .class رسانده است، یک فایل جدید با

 .اجرا شود Java Virtual Machine را انجام می دهد.( زمانی که فایل گروه ایجاد شده است، می تواند روی

 بنابراین

 .ایجاد کنید extension .java با source code یک

 .خاتمه می یابد، استفاده کنید class. برای ایجاد یک فایل که در Java از

 .گروه کامپایل شده را اجرا کنید

NetBeans همه ی فرایند ایجاد و کامپایل را برای شما کنترل می کند، گرچه در پشت صحنه source code 

را آغاز کرده و فایل گروه را کامپایل می کند.  Javac های شما را گرفته و فایل جاوا ایجاد می کند. این برنامه

می تواند برنامه ی شما را داخل نرم افزار خود اجرا کند. این امر از باز کردن یک پنجزه ی  NetBeans سپس

 .دترمینال و تایپ کردن رشته های فرمان طوالنی نجات می ده

  NetBeans آموزش نرم افزار
 .را اجرا می کنید، صفحه ای مشابه لینک زیر خواهید دید NetBeans وقتی که برای اولین بار

The NetBeans Software - First Start (38K) 

 .از آنجایی که این برنامه خیلی سریع نیست، ممکن است مجبور شوید مدتی منتظر بمانید
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در باال کلیک کنید. پس از آن  NetBeans از منوی File > New Project جدید رویبرای شروع یک پروژه ی 

 .صفحه ی زیر را مشاهده خواهید کرد

 
 Java و سپس Categories در زیر Java را داریم، بنابراین گزینه ی را Java Application ما قصد ایجاد یک

Application در زیر Projects را انتخاب کنید. 
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به چگونگی تغییر متن در  .در قسمت باال، یک نام برای پروژه ی خود تایپ کنید Project Name قسمتدر 

 در تکست باکس در سمت راست) پایین دقت داشته باشید که برای هماهنگی با نام پروژه اتفاق می افتد

Create Main Class) 

firstproject.Main  

 .تغییر دهید FirstProject خواهد بود. آن را به Main دارای نام Classاگر آن را به این شکل رها کنیم، 
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 بزرگ نوشته می شود. پوشه نیز P و F نامیده می شود، که با FirstProject اکنون گروه ایجاد شده

firstproject نامیده می شود، اما با f و p کوچک. 

ظاهر می شود. اگر تمایل  Project Location موقعیت پیش فرض برای ذخیره ی پروژه ی شما درتکست باکس

نیز یک فولدر در همان موقعیت با نام پروژه ی شما ایجاد  NetBeans .داشتید، می توانید آن را تغییر دهید

نیز به کار خود در ایجاد فایل های الزم برای شما  NetBeans کلیک کنید و Finishخواهد کرد. روی دکمه ی 

 .ادامه خواهد داد

در باال و سمت چپ صفحه داشته  Projects بازمی گردد، نگاهی به بخش IDE به NetBeans که وقتی

از نوار منو در قسمت باالی نرم افزار کلیک  Window > Projects باشید. ) اگر نمی توانید آن را ببینید، روی

 (کنید

 
 .موارد زیر را مشاهده خواهید کرد روی عالمت به عالوه کلیک کنید تا پروژه ی خود را باز کنید، پس از آن

 
را  Java آن را باز کنید، شما فایل .را باز کنید تا مجددا نام پروژه ی خود را ببینید Source Packages اکنون

 .شما می باشد source code مشاهده خواهید کرد که
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 FirstProject.java کهباید در سمت راست، در تکست باکس بزرگ نمایش داده شود،  source code همین

 در باالی پنجره ی FirstProject.java نامیده می شود. اگر شما نمی توانید یک پنجره ی کد مشاهده کنید، روی

Projects خود دابل کلیک کنید. 

که ظاهر می شود، باید مشابه تصویر زیر باشد. )ما نام نویسنده  (coding window) پنجره ی برنامه نویسی

 اده ایم(را تغییر د

 
 .نامیده می شود FirstProject موردی که باید به آن اشاره کرد این است که در اینجا گروه
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public class FirstProject { 

وقتی که برنامه های  .FirstProject.java :می باشد Project در پنجره ی java source این همان نام فایل

 دارد که فایل منبع و نام گروه با هم هماهنگ باشند. بنابراین اگر فایلخود را اجرا می کنید، کامپایلر انتظار 

.java با عنوان firstProject نامگذاری می شود، اما گروه FirstProject  نامیده می شود، شما یک خطا در

ف با حرف کوچک نوشته شده و دومین با حر f کامپایل دریافت خواهید کرد. این به خاطر این است که اولین

 .بزرگ است

 نامیده ایم، اما این الزم نیست. می توانستیم پوشه را firsproject دقت داشته باشید که گرچه پوشه را نیز

someprogramme  نامگذاری کنیم. بنابراین نام پوشه نباید با نام فایل منبع جاوا یا گروه در فایل منبع یکی

 .است که باید با هم هماهنگ باشندباشد. بلکه فقط نام فایل منبع جاوا و نام گروه 

 آموزش دستورات جاوا 
یک پروژه ی جدید ایجاد می کنید، متوجه خواهید شد که برخی قسمت های متن  NetBeans وقتی که در

 .خاکستری هستند با تعداد زیادی اسلش و ستاره
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ها نادیده گرفته می شوند. بخش های خاکستری شده کامنت ها هستند. وقتی که برنامه اجرا می شود، کامنت 

بنابراین شما می توانید هرچه تمایل دارید در داخل کامنت عای خود تایپ کنید. اما معموال به این شکل است 

که کامنت هایی را ارائه می دهید که سعی دارد آنچه می خواهید انجام دهید را توضیح دهد. می توانید با تایپ 

 .بال می شود، یک خط کامنت مجزا داشته باشیدکردن دو اسلش که با کامنت شما دن

//This is a single line comment 

 .اگر می خواهید بیشتر از یک خط داشته باشید نیز می توانید این کار را انجام دهید

//This is a comment spreading 

//over two lines or more 

 .یا این کار را انجام دهید

/* This is a comment spreading over two lines or more */  

 .در کامنت باال دقت داشته باشید که چگونه با /* شروع می شود. در عوض برای پایان کامنت نیز */ را داریم

ی وجود دارد. می توانید دو نمونه از آن را در تصویر برنامه نویسی در صفحه  Javadoc چیزی به نام کامنت

با یک اسلش دو به به جلو و دو ستاره )/**( شروع می شود و با یک  Javadoc قبل مشاهده کنید. یک کامنت

 .نیز به پایان می رسد. هر خط از کامنت با یک ستاره شروع می شود ( /* ) ستاره و یک اسلش

/** *This is a Javadoc comment */  

بنابراین کد داکیومنت  .استفاده می شوند (document code) برای کد داکیومنت Javadoc کامنت های

 تبدیل شود که برای دیگران مفید خواهد بود. با کلیک کردن بر روی HTML شده می تواند به یک صفحه ی

Run از منو در باالی NetBeansمشاهده می کنید که چگونه به نظر می رسند. از منوی ، Run عبارت 

Generate Javadoc  انتخاب کنید. به هرحال از آنجایی که هنوز کدی ننوشته اید، مورد زیادی برای را

 .مشاهده وجود ندارد

برای شما تولید می کند،  NetBeansدر این مرحله از کار برنامه نویسی خود می توانید کامنت هایی را که 

 .می کنیدحذف کنید. در اینجا دوباره برنامه ی ما را با کامنت های حذف شده مشاهده 
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 آموزش ساختار کدهای جاوا 
 ساختار کدهای جاوا

 .در بخش قبل کد خود را تا حدی مرتب کردید، در اینجا پنجره ی برنامه نویسی شما باید این گونه به نظر برسد

 
مشاهده می کنید که ابتدا پوشه را نامگذاری کرده ایم. دقت داشته باشید که چگونه یک خط با نقطه ویرگول 

 .ه پایان می رسد. اگر این نقطه ویرگول را نگذارید، برنامه کامپایل نخواهد شدب

package firstproject;  

 .نام گروه نیز پس از آن قرار می گیرد
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public class FirstProject { }  

جاوا بگویید که اما باید به  .در نظر گیرید (code segment)می توانید یک گروه را به عنوان یک بخش کد 

این کار را می توانید با آکوالد انجام دهید. شروع یک بخش کد  .بخش های کد کجا شروع و کجا به پایان برسند

با آکوالد سمت چپ } و پایان آن با آکوالد سمت راست { انجام می شود. هرچیزی در داخل این آکوالدها به آن 

 .بخش کد مربوط می شود

 دیگر است. این مورد code segment دهاست، یکآنچه در داخل این آکوال

 public static void main( String[ ] args ) { } 

 main در اینجا قسمت مهمی است. هروقت یک برنامه ی جاوا آغاز می شود، به دنبال متودی به نام main لغت

ا بیشتر فرا خواهید گرفت(. سپس می باشد. )یک متود در واقع بخشی از یک کد می باشد، در مورد اینها بعده

را در برنامه های جاوای خود نداشته  main اجرا می کند. اگر متود main هر کدی را در داخل این آکوالدها برای

باشید، پیغام های خطا دریافت خواهید کرد. اما همانطور که از نام آن پیداست، نقطه ی ورودی اصلی برای 

 .برنامه های شما می باشد

 .می توانند نادیده گرفته شوند main ال حاضر قسمت های آبی قبل از لغتدر ح

به این معناست که متود در خارج از این گروه نیز قابل  (public) به هرحال اگر عالقمند هستید، عمومی)

یعنی اینکه مقداری  void مشاهده است، و استاتیک نیز یعنی الزم نیست که یک آبجکت جدید ایجاد کنید و

با عنوان خط فرمان  main گزارش نمی شود وفقط با همین مقدار ادامه می دهد. بخش های بین آکوالدهای

argument مطرح می شوند) 

داریم. این گروه حاوی  FirstProjectنکته ی مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که ما گروهی با نام 

مجموعه آکوالدهای مربوط به خود می باشند. اما بخش مهم کد به می شود. هر دو دارای  main یک متود به نام

 .متعلق می باشد FirstProjectگروه 
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 آموزش چاپ خروجی در جاوا 
را اجرا کرده و آن را به یک برنامه تبدیل کنید. این برنامه کار  the code you have so far شما می توانید

د شد. بنابراین اجازه بدهید یک خط از کد را اضافه کنیم، سپس خاصی انجام نمی دهد اما هنوز کامپایل خواه

 .می توانیم مشاهده کنیم که چگونه کار می کند

 .خود اضافه کنید main خروجی می دهیم. خط زیر را به متد console متونی را به پنجره ی

public static void main( String[ ] args ) { 

        System.out.println( "My First Project" ); 

        } 

 

نیز با نمایش لیستی از گزینه های موجود سعی  NetBeansنقطه را تایپ می کنید،  System وقتی که پس از

 .می کند تا به شما کمک کند

 

 .روی آن دابل کلیک کنید تا به کد خود بیفزایید. دوباره لیست گزینه ها ظاهر می شود

println( )  انتخاب کنید. آنچه این گزینه انجام می دهد چاپ یک خط از متن زوی صفحه ی خروجی می باشد. را

قرار دهید. متن شما الزم است بین یک جفت  println اما نیاز خواهید داشت که متن خود را بین آکوالدهای

 .عالمت نقل قول قرار بگیرد
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 .، متن خود را تایپ کنیدزمانی که نقل قول های خود را در محل قرار داده اید

 

نیاز به نقطه  Java دقت داشته باشید که خط با یک نقطه ویرگول به پایان می رسد. هر خط کاملی از کد در

 .ویرگول در انتهای خود دارد. اگر این عالمت را در انتهای آن قرار ندهید، برنامه کامپایل نخواهد شد

ابتدا کار خود را ذخیره کنید. می توانید  .این برنامه را امتحان کنیم بسیارخوب، اکنون می توانیم جلوتر برویم و

 .کلیک کنید NetBeans در نوار ابزار Save کلیک کنید. یا روی آیکن File > Save All یا File > Save روی

 اجرای برنامه های جاواآموزش 
 اجرای برنامه های جاوا

در پایین صفحه ی شما،  Outputنید، این برنامه در پنجره ی اجرا می ک NetBeans وقتی که برنامه ای را در

را آغاز  console درست زیر کد، اجرا خواهد شد. به این دلیل است که الزم نیست یک پنجره ی ترمینال یا

 .می باشد console همان Output پنجره ی –کنید 

روی  F6 رین راه فشاردادن دکمه یوجود دارد. ساده ت NetBeans روش های مختلفی برای اجرای برنامه در

برنامه ها را اجرا کنید.  NetBeans صفحه کلید می باشد. همچنین می توانید با استفاده از منوها در باالی

 .را انتخاب کنید Run Main Programme را قرار داده و سپس Run منوی
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 .کنیدکلیک  NetBeans همچنین می توانید روی فلش سبز رنگ در نوار ابزار

 
 

 source می باشد. این روش اطمینان خواهد داد که Projects راه دیگر برای اجرای برنامه هایتان پنجره ی

code درست قرار است که اجرا شود. به سادگی روی فایل منبع جاوای خود در پنجره ی projects  کلیک راست

 .را انتخاب کنید Run File کنید که منویی برای شما ظاهر خواهد شد. در این منو
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 Output با استفاده از یکی از متودهای باال برنامه ی خود را اجرا کنید. متوجه خواهید شد که در پنجره ی

 .اتفاقاتی در حال افتادن است
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با کلیک کردن روی فلش  .My First Project :در باال کد مورد نظر ما می باشد Output دومین خط در پنجره ی

 .، می توانید آن را مجددا و با سرعت اجرا کنیدOutputرنگ در باال و سمت چپ پنجره ی های سبز 

 آموزش به اشتراک گذاری کدهای جاوا 
می توانید برنامه های خود را به دیگر افراد ارسال کنید، طوریکه بتوانند آنها را اجرا کنند. برای انجام آن نیاز به 

می تواند همه ی این کار را برای شما انجام دهد. از  NetBeans .(Java Archive) دارید JAR ایجاد یک فایل

 .را انتخاب کنید Clean and Build Main Project در باال Run منوی

آن را ذخیره می کند و سپس تمام فایل های الزم را ایجاد می کند. این  NetBeansوقتی کاری انجام می دهید، 

 ایجاد کرده و تمام فایل ها را در آن قرار می دهد. اگر نگاهی به محل پروژه های dist برنامه فولدری به نام

NetBeans داشته باشید، فولدر dist را مشاهده خواهید کرد. 
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 .دابل کلیک کنید تا محتویات داخل آن را مشاهده کنید dist روی فولدر

 

 
 

مشاهده کنید. تکست فایل حاوی دستورالعمل هایی در  README و یک تکست فایل JAR باید یک فایل

 .می شود  terminal/consoleمورد چگونگی اجرای برنامه از یک پنجره ی 

 .اکنون که فراگرفته اید چگونه فایل های منبع جاوا را اجرا کنید، اجازه بدهید کمی برنامه نویسی کنیم

 آموزش متغیرهای جاوا 
واقع در حافظه کار می کنند. داده می تواند عدد، متن، آبجکت، اشاره گرهایی به  برنامه ها با دستکاری داده ی

داده نام گذاری می شود، طوریکه در صورت نیاز می تواند مجددا  .دیگر بخش های حافظه، و موارد دیگر باشد
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عددی شروع می  شناخته می شوند. ما با مقادیر (Variable) نام و مقدار آن با عنوان متغیر .فراخوانده شود

 .کنیم

و غیره با  12، 10، 8برای ذخیره ی یک عدد در جاوا، باید گزینه های زیادی داشته باشید. تمام اعداد مانند 

)عددصحیح( می باشد.(. اعداد ممیز شناور مانند  integer مخفف Int) .ذخیره می شوند int استفاده از متغیر

تغیر دوگانه ذخیره می شوند. شما ذخیره سازی را با یک عالمت تساوی و غیره با استفاده از م 12.8، 10.5، 8.4

برای این مثال ها  FirstProject ) = ( انجام می دهید. اجازه بدهید چند مثال را بررسی کنیم )می توانید از کد

 (.استفاده کنید

 :اضافه کنیداز بخش قبل  main برای تنظیم یک عدد کامل )عدد صحیح(، موارد زیر را به متود

public static void main(String[ ] args) { 

  

int first_number; 

  

System.out.println("My First Project"); 

  

} 

 

را تایپ کنید که  int بنابراین برای اینکه به جاوا بگویید که می خواهید یک عدد کامل را ذخیره کنید، ابتدا لغت

گیرد. سپس الزم است برای متغیر عدد صحیح خود یک نام انتخاب کنید. شما می پس از آن یک فاصله قرار می 

 .توانید هر نامی که می خواهید برای آنها انتخاب کنید، اما در این مورد قوانینی نیز وجود دارد

 1st_numberدرست می باشد اما نام  first_number نام متغیرها نباید با عدد شروع شود. بنابراین نام

 .ت نیست. می توانید اعداد را در هرجایی از نام متغیر به جز ابتدای آن قراردهیددرس

 باشد. موارد بسیاری از این گونه وجود دارد که در Java نام های متغیرها نمی تواند مشابه لغات کلیدی

NetBeans به رنگ آبی در خواهند آمد، مانند int در باال. 

، خطایی را دریافت int first numberاصله داشته باشید. اطالعیه ی متغیر نمی توانید در نام های متغیرها ف

خواهد کرد. ما از متغیرهای تاکید شده استفاده کرده ایم، اما متداول این است که حرف اول با حروف کوچک 

 :انگلیسی و حرف بعدی یا بقیه ی حروف را با حرف بزرگ انگلیسی نوشته شوند

firstNumber, myFirstNumber 
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نام های متفاوتی برای  FirstNumberو  firstNumberنام های متغیرها موارد هوشمندی هستند، بنابراین 

 .متغیرها می باشند

، یک عالمت تساوی و سپس مقداری مورد نظر برای first_number برای ذخیره ی موردی در متغیری به نام

 :ذخیره را تایپ کنید

public static void main(String[ ] args) { 

  

int first_number; 

  

first_number = 10; 

  

System.out.println("My First Project"); 

  

} 

 

 first_number را در متغیر عدد صحیح که 10بنابراین این برنامه به جاوا می گوید که می خواهید مقداری از 

 .ذخیره کنید نامیده ایم،

 :می توانید تمام این کار را در یک خط انجام دهید اگر تمایل دارید،

public static void main(String[ ] args) { 

  

int first_number = 10; 

  

System.out.println("My First Project"); 

  

} 

 

 :را به این شکل تغییر دهید println برای اینکه تمام موارد را در عمل ببینید، متود

System.out.println( "First number = " + first_number ); 

 

داریم، متن های مستقیمی هستند که در عالمت نقل قول محدود  println آنچه ما اکنون در بین آکوالدهای

 :شده اند

("First number = " 
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 :ما یک عالمت به عالوه نیز داریم که با نام متغیرمان دنبال می شود

+ first_number ); 

 

بنابراین ما متن و نام متغیر خود را به  .می باشد "join together" عالمت به اضافه به معنای اتصال به یکدیگر

 .مطرح است (الحاق) concatenation یکدیگر متصل می کنیم. این عملکرد به عنوان

نقطه ویرگول به پایان می  پنجره ی شما اکنون باید مانند زیر به نظر برسد )دقت داشته باشید که هر خط با

 :رسد.(

 
 :در پایین مشاهده کنید Output برنامه ی خودرا اجرا کنید و باید صفحه ی زیر را در پنجره ی

 .، خروجی می باشد پس از عالمت تساوی first_numberبنابراین عددی را که در متغیر ذخیره کرده ایم، به نام 

 
 

به کد خود اضافه کنید، یکی برای ذخیره ی رومین  intاجازه بدهید چند جمع ساده را امتحان کنیم. چند متغیر 

 .عدد و دیگری برای ذخیره ی پاسخ
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int first_number, second_number, answer; 

 

دقت کنید که چگونه سه متغیر نام روی یک خط داریم. اگر متغیرها از یک نوع باشند، شما می توانید این کار را 

 .بنابراین نام هر متغیر با کاما )ویرگول( جدا می شود .(intدر جاوا انجام دهید )برای مورد ما نوع 

 :ینابراین می توانیم در متغیرهای جدید چیزی اضافه کنیم

first_number = 10; 

second_number = 20; 

answer = first_number + second_number; 

 

 ( + ) برای متغیر پاسخ، می خواهیم اولین عدد را به دومین عدد اضافه کنیم. جمع کردن با عالمت به اضافه

 .می کندبه یکدیگر اضافه  second_numberو  first_numberمقادیر را در  Java انجام می شود. بنابراین

وقتی این کار تمام شد، مجموع را در متغیر واقع در سمت راست تساوی ذخیره می کند. بنابراین به جای 

به نام متغیر، عمل جمع را انجام خواهد داد و سپس اختصاص می دهد. در موردی که  20یا  10اختصاص دادن 

 :واضح نیست، اتفاقی مانند زیر رخ خواهد داد

 

 
 

 :سازگار با این مورد می باشدمورد باال 
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answer = 10 + 20; 

چه چیزی وجود دارد،  second_numberو  first_number اما جاوا تقریبا می داند که در داخل دو متغیر

 .بنابراین شما می توانید فقط از نام ها استفاده کنید

 :خود را مانند زیر تغییر دهید println اکنون متود

System.out.println("Addition Total = " + answer ); 

 

مجددا یک متن مستقیم را که با عالمت نقل قول احاطه شده، با نام متغیر ترکیب می کنیم. پنجره ی برنامه 

 :نویسی شما باید مانند زیر باشد

 

 
 

 
 

 :بنابراین برنامه ی ما موارد زیر را انجام داده است

نتیجه ی  .این دو عدد را با یکدیگر جمع کرده است .ذخیره کرده استیک عدد دوم  .یک عدد ذخیره کرده است

شما مستقیما نیز می توانید از اعداد  .نتیجه را چاپ کرده است .جمع را در یک متغیر سوم ذخیره کرده است
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 ;answer = first_number + second_number + 12 :خط پاسخ را مانند زیر تغییر دهید .استفاده کنید

ی خود را مجددا اجرا کنید. چه چیزی چاپ شده است؟ همان موردی است که انتظار داشتید؟ می توانید  برنامه

می باشد. اگر یک عدد منفی  2147483647ذخیره کنید. حداکثر مقدار  intاعداد کامال بزرگی در متغیر نوع 

اگر اعداد بزرگتر و  .باشد می 2147483648-مورد نظر شماست، کمترین مقداری که می توانید داشته باشید 

، که آنها را در بخش بعدی  double :یا کوچکتر می خواهید، می توانید از متغیر عددی دیگری استفاده کنید

 .مورد بررسی قرار می دهیم

  Double آموزش متغیر
می  17دیر حداکثر و حداقل مقا .می تواند اعداد خیلی بزرگ )یا کوچک( را در خود داشته باشد double متغیر

 .صفر دنبال می شود 307باشد که با 

برای نگهداری مقادیر ممیزی شناور نیز استفاده می شود. یک مقدار ممیزی شناور عددی مانند  double متغیر

و غیره می باشد. به عبارت دیگر این عدد ممیزی در انتها دارد. اگر سعی کنید یک مقدار  10.1، 12.5، 8.7

زیر کد پیش فرض را خط خواهد کشید. اگر سعی کنید  NetBeansذخیره کنید،  int رممیزی را در یک متغی

 .کمی تمرین کنیم double برنامه را اجرا کنید، کامپایلر یک پیغام خطا ارائه می دهد. اجازه بدهید با متغیرهای

 :تغییر دهید. بنابراین این مورد را نیز تغییر دهید double را به int از بخش

int first_number, second_number, answer; 

 

 :به خط زیر

double first_number, second_number, answer; 

 

 :اکنون مقادیر ذخیره شده را تغییر دهید

first_number = 10.5; 

second_number = 20.8; 

 

 :باشدبقیه ی برنامه را همانطور که هست رها کنید. پنجره ی برنامه نویسی شما باید مشابه زیر 
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 :برنامه ی خود را مجددا اجرا کنید، پنجره ی خروجی باید مانند زیر باشد

 

 

 
را امتحان کنید. از هر مقداری که تمایل  second_number و first_number تغییر مقادیر ذخیره شده در

 .دارید، استفاده کنید. برنامه ی خود را اجرا کرده و نتیجه را مشاهده کنید

 .float و short :در مورد دو نوع متغیر دیگر جاوا فرا خواهید گرفت در بخش بعدی

 در جاوا  Float و Short آموزش متغیرهای
برای ذخیره ی اعداد  short می باشند. متغیر floatو  short دو نوع متغیر دیگری که می توانید استفاده کنید

در  int می باشد. به جای استفاده از 32767مثبت و  32768کوچکتر استفاده می شود و دامنه ی آن بین منفی 

استفاده کنیم. اگر مطمئن هستید که متغیری را که  short کد خود مانند صفحات قبل، می توانستیم از متغیر

 .استفاده کنید short نیست، باید فقط از متغیر 32768-و کمتر از  32767مخواهید ذخیره کنید، بیشتر از 
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استفاده کردیم، می تواند اعداد ممیزی شناور واقعا بزرگ را ذخیره کند. به جای استفاهد  را که double متغیر

، نیاز به float نیز می تواند استفاده شود. هنگام ذخیره ی یک مقدار در یک متغیر float ، متغیرdouble از

 :در انتهای آن دارید. مانند مورد زیر f حرف

 

float first_number, second_number, answer; 

first_number = 10.5f; 

second_number = 20.8f; 

 

 بعد از عدد اما قبل از نقطه ویرگول در انتهای خط قرار می گیرد. برای مشاهده ی تفاوت بین f بنابراین حرف

float و double مورد زیر را بررسی کنید. 

ده اید، می توانید از نمادهای زیر نیز برای با متغیرهایی که استفاده کر (Simple Arithmetic ) حساب ساده

)عالمت منفی( *)عالمت ضرب که یک ستاره است.( /  _ انجام محاسبت استفاده کنید: + )عالمت جمع(

)عالمت تقسیم که یک اسلش رو به جلو می باشد.( این تمرین را امتحان کنید: عالمت جمع را که برای اضافه 

استفاده می شود، حذف کنید. آن را با نمادهای باال جایگزین کنید، second_number و first_number کردن

ابتدا عالمت منفی، سپس عالمت ضرب و در نهایت عالمت تقسیم. پاسخ به مورد آخر، تقسیم، باید یک عدد 

می باشد.  0.5048076923076923واقعا بزرگ به شما ارائه دهد. عددی که باید برای تقسیم ارائه دهید 

تغییر  float را به double به هرحال .استفاده کرده اید double ه این دلیل است که شما از متغیر نوعاین ب

 :را به انتهای اعداد اضافه کنید. بنابراین کد شما باید مانند زیر باشد f دهید. سپس حرف
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ول بعد از ممیز را گرفته و عدد ا 6می باشد. جاوا  0.5048077وقتی که کد باال را اجرا می کنید، اکنون پاسخ 

 (.بیتی می باشد 32فقط  float بیتی است و 64یک عدد  double ) .سپس بقیه را گرد کرده است

 .فرا خواهید گرفت Operator Precedence در بخش بعد در مورد اهمیت

 آموزش اولویت عملگرها در جاوا 
محاسبه کنید. اما باید مراقب آنچه قرار است محاسبه شود، البته که شما می توانید با بیشتر از دو عدد در جاوا 

 :باشید. مورد زیر را به عنوان مثال در نظر بگیرید

first_number = 100; 

  

second_number = 75; 

  

third_number = 25; 

  

answer = first_number - second_number + third_number; 

است. سپس عدد  25می شود که پاسخ  100-75انجام داده باشید، اگر محاسبه را از سمت چپ به راست 

خواهد بود. به هرحال اگر مد نظر شما این نباشد چطور؟ اگر تمایل  50است اضافه کنید. کجکوع  25سوم را که 

داشته باشید اعداد دوم و سوم را با هم اضافه کنید و سپس مجموع را از اولین عدد کسر کنید، چطور؟ 

می باشد. اکنون  100می باشد. سپس آن را از اولین عدد کسر کنید که  100است که پاسخ  75+25بنابراین 

 .خواهد بود 0مجموع 

برای اطمینان از اینکه جاوا کاری را انجام می دهد که شما می خواهید، می توانید از آکوال استفاده کنید. بنابراین 

 :اولین محاسبه مانند زیر خواهد بود

answer = (first_number - second_number) + third_number; 

 

 :این پنجره ی برنامه نویسی می باشد، بنابراین می توانید آن را امتحان کنید
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 :محاسبه دوم نیز به این شکل می باشد

answer = first_number - (second_number + third_number); 

 

 :کنیدپنجره ی کد آن را نیز در اینجا مشاهده می 

 
 

 .اکنون اجازه بدهید چند عمل ضرب و جمع را امتحان کنیم

 :نمادهای ریاضی خود را به )که اپراتور نامیده می شوند( به جمع و ضرب تبدیل کنید

answer = first_number + second_number * third_number; 

 

 .تمام آکوالدها را حذف کرده و سپس برنامه ی خود را اجرا کنید



32 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

بنابراین تصور می کنید که عدد  .از چپ به راست محاسبه را انجام می دهد Java آکوال تصور می کنید که بدون

به دست آورد. سپس تصور می کنید که در عدد سوم ضرب می شود  175اول را به عدد دوم اضافه می کند تا 

. پاسخ حقیقی را که شما به دست خواهد بود. سپس برنامه را اجرا کنید 4375بنابراین پاسخ  .می باشد 25که 

 می باشد. پس جریان چیست؟ 1975می آورید 

جاوا برخی از نمادهای ریاضی را  .است Operator Precedence دلیل اینکه جاوا پاسخ اشتباه ارائه می دهد

 قبل از جمع مهم تر از بقیه در نظر می گیرد. این برنامه ضرب را مقدم به جمع می داند، بنابراین عملیات ضرب را

 :انجام می دهد، سپس جمع را انجام می دهد. بنابراین جاوا در حال انجام عملیات زیر می باشد

 

answer = first_number + (second_number * third_number); 

 

با قرار دادن آکوالدها در جای درست مشاهده می کنید که عدد دوم در عدد سوم ضرب شده است. سپس 

را اضافه  100می باشد. عدد  1875عدد  25در  75ین عدد اضافه می شود. بنابراین حاصل مجموع به اول

 .می باشد1975کنید، که 

 :اگر آن را به روش دیگری می خواهید، فراموش نکنید که با استفاده از آکوالدها به جاوا اعالم کنید

answer = (first_number + second_number) * third_number; 

 

مشابه ضرب می باشد: جاوا ابتدا تقسیم را انجام می دهد وسپس جمع و یا تفریق را. خط پاسخ خود را  تقسیم

 :به شکل زیر تغییر دهید

answer = first_number + second_number / third_number; 

 :می باشد. اکنون چند آکوالد اضافه کنید 103پاسخی که به دست می آورید 

answer = (first_number + second_number) / third_number; 

 

را به  100خواهد بود. بنابراین بدون آکوالدها، جاوا ابتدا تقسیم را انجام می دهد و سپس  7پاسخ این بار 

 .این عملکرد از چپ به راست کار نمی کند –مجموع اضافه می کند 
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 :را مشاهده می کنید Operator Precedence در اینجا لیستی از

جمع و  .به طور مساوی رفتار می شوند، اما نسبت به جمع و تفریق دارای اولویت هستند –و تقسیم ضرب 

بنابراین اگر فکر  .به طور مساوی رفتار می شوند اما نسبت به ضرب و تقسیم اولویت پایین تری دارند –تفریق 

مهم می  Operator Precedence می کنید که جاوا پاسخ اشتباه به شما می دهد، به یاد داشته باشید که

نگاهی  Java در قسمت بعدی به چگونگی ذخیره ی مقادیر با استفاده از .باشد و چند آکوالد اضافه می کند

 .خواهیم داشت

 در جاوا  String آموزش متغیر
تر یا شما میتوانید تنها یک کاراک .همانند ذخیره ی مقادیر عددی، متغیرها می توانند متن را در خود حفظ کنند

استفاده می شود. گرچه معموال تمایل  char چندید کاراکتر را ذخیره کنید. برای ذخیره ی تنها یک کاراکتر، متغیر

 .دارید بیشتر از یک کاراکتر را ذخیره کنید. برای انجام این کار نیاز به متغیر نوع رشته ای دارید

، یک پروژه ی جدید را آغاز کنید. NetBeansباالی  از نوار منو در File > New Project با کلیک کردن بر روی

 Java Application و Java ظاهر می شود، اطمینان حاصل کنید که New Project وقتی دیالوگ باکس

 :انتخاب شده اند
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 اطمینان حاصل کنید که در قسمت .را با عنوان نام پروژه تایپ کنید StringVars کلیک کرده و Next روی

Create Main Class  یک تیک وجود دارد. سپسMain را پس از stringvars حذف کرده و در عوض 

StringVariables را تایپ کنید، مانند تصویر زیر: 

 
 

کلیک  Finish روی دکمه ی .می باشد StringVariables است و نام گروه نیز StringVars بنابراین نام پروژه

ی شما مانند تصویر زیر خواهد بود ) ما تمام کامنت های پیش فرض را حذف کرده کنید، پنجره ی برنامه نویس

، (stringvars)ایم.( دقت داشته باشید که تمام حروف مربوط به نام پوشه با حروف کوچک نوشته شده اند

 .می باشد StringVars اما نام پروژه
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که پس از آن نام متغیر قرار می گیرد. توجه داشته را تایپ کنید  String ، لغت string برای برقراری یک متغیر

 :بزرگ نوشته شده است. مجددا خط با یک نقطه ویزگول به پایان می رسد S حرف String باشید که در لغت

String first_name; 

 

خود اختصاص دهید. پس از عالمت  string با تایپ کردن یک عالمت تساوی، یک مقدار جدید را به متغیر

 :متنی را که می خواهید ذخیره کنید، بین دو عالمت نقل قول )"( قرار می گیرد تساوی

first_name = "William"; 

 

 :اگر ترجیه می دهید، می توانید تمام آن را در یک خط داشته باشید

String first_name = "William"; 

 

 :کنید را برقرار کنید تا یک نام یا نام خانوادگی را حفظ string متغیر دوم

String family_name = "Shakespeare"; 

 

 :زیر را اضافه کنید ( )printlnبرای اینکه هر دو نام را چاپ کنید، 

System.out.println( first_name + " " + family_name ); 

 

 :عبارت زیر را داریم println در بین آکوالدهای

first_name + " " + family_name 
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می نامیم. پس از آن یک عالمت  (print out) وجود دارد، نسخه ی چاپی first_nameهر آنچه در متغیر به نام 

به عالوه وجود دارد که با یک فاصله دنبال می شود. این فاصله بین عالمت های نقل قول احاطه شده است. به 

را داریم. پس از فاصله  (space character) این روش جاوا در می یابد که ما قصد چاپ یک کاراکتر فاصله

 .دنبال می شود family_name یک عالمت به عالوه ی دیگر وجود دارد که با متغیر

 

 
گرچه این مسئله کمی گیج کننده به نظر می رسد، اما ما فقط در حال چاپ یک نام، یک فاصله و سپس نام 

 :تصویر زیر به نظر برسدخانوادگی هستیم. پنجره ی برنامه نویسی شما باید مانند 

 :تصویر زیر مشاهده خواهید کرد Output برنامه ی خود را اجرا کنید و پس از آن در پنجره ی

 
) با حرف کوچک( می باشد.  char اگر شما در حال ذخیره ی تنها یک کاراکتر مجزا هستید، متغیر مورد نیاز شما

استفاده می کنید. در اینجا مجددا برنامه را مشاهده )“( ی به جا (‘)برای ذخیره ی کاراکتر از عالمت نقل قول 

 :char می کنید، اما این بار با متغیر

زیر کد ناسازگار با قرمز  NetBeansذخیره کنید، )“( را با عالمت نقل قول جفت  char اگر سعی کنید یک متغیر

داد. به هرحال شما می توانید یک  ارائه خواهد (incompatible type)خط خواهد کشید و خطای نوع ناسازگار 

نیاز دارید. بنابراین این  (“)تنها با یک کاراکتر مجزا داشته باشید. اما به عالمت نقل قول دوگانه  Stringمتغیر 

 :مورد درست می باشد
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String first_name = "W"; 

 

 :اما مورد زیر درست نمی باشد

String first_name = 'W'; 

 

می )“( عالمت نقل قول مجزا می باشد، در حالیکه مورد اول دارای عالمت نقل قول دوگانه ورژن دوم دارای یک 

 .باشد

ها وجود دارد و بعدها مجددا آنها را مشاهده خواهید کرد. اکنون اجازه دهید  string موارد بیشتری در مورد

 .ادامه داده و چند ورودی از یوزر دریافت کنیم

 ر در جاوا آموزش دریافت ورودی از کارب
، وجود کتابخانه های عظیمی از کدهای موجود برای شما می باشد. برای انجام کارهای Java یکی از نقاط قوت

خاص کدهایی نوشته شده است. تمام آنچه باید انجام دهید ارجاع به کتابخانه ی مورد نظر و سپس فراخوانی 

نامیده می شود. این  Scanner کنترل می کند، گروهمتد می باشد. گروه واقعا مفیدی که ورودی یک یوزر را 

الزم است به آن گروه در کد خود  Scanner یافت می شود. برای استفاده از گروه java.util گروه در کتابخانه ی

 .انجام می شود import ارجاع کنید. این کار با لغت کلیدی

import java.util.Scanner; 

 

 .قرار بگیرد Class عبارت عبارتالزم است باالی  import عبارت

import java.util.Scanner; 

  

public class StringVariables { 

  

} 

 

 گروه –این عبارت به جاوا می گوید که می خواهید از یک گروه خاص در یک کتابخانه ی خاص استفاده کنید 

Scanner  که درjava.util واقع شده است. 
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یک گروه در واقع دسته ای از ) .می باشد Scanner ایجاد یک آبجکت از گروهکار دیگری که باید انجام دهید 

 (.کدهاست. این کد تا زمانیکه یک آبجکت جدید از آن ایجاد نکنید، کاری انجام نمی دهد

 :جدید، کد مورد نیاز را در زیر مشاهده می کنید Scanner برای ایجاد یک آبجکت

Scanner user_input = new Scanner( System.in ); 

 

 می باشیم، که مورد ما Scanner، در حال تنظیم یک متغیر  String یا یک متغیر int بنابراین به جای متغیر

user_input نامیده می شود. پس از یک عالمت تساوی لغت کلیدی new  را داریم که برای ایجاد آبجکت های

در بین  .می باشد Scanner یجاد آن هستیم از گروهجدید از یک گروه استفاده می شود. آبجکتی که در حال ا

 .خواهد بود System Input (System.in) آکوالدها باید به جاوا اعالم کنید که از

وارد عمل کنید.  Scanner برای گرفتن ورودی یوزر، می توانید یکی از چندین متد موجود را در آبجکت جدید

ن متد رشته ی بعدی متن را که یک یوزر روی صفحه کلید تایپ می نامیده می شود. ای next یکی از این متدها

 :کند، دریافت می کند

String first_name; 

first_name = user_input.next( ); 

 

یک نقطه تایپ می کنیم. سپس لیستی از متدهای موجود مشاهده  user_input بنابراین پس از آبجکت

سپس در انتهای خط یک نقطه ویرگول تایپ کنید. برای به جلو بردن دابل کلیک کنید و  next خواهید کرد. روی

 :یوزر می توانیم متن نیز تایپ کنیم

String first_name; 

System.out.print("Enter your first name: "); 

first_name = user_input.next( ); 

 

 تفاوت بین این دو این است که .کنیماستفاده می  println به جای print دقت داشته باشید که مانند قبل از

println پس از خورجی مکان نما را به یک خط جدید حرکت می دهد، اما print روی همان خط می ماند. 

 :یک پیشروی برای نام خانوادگی نیز وارد می کنیم

String family_name; 
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System.out.print("Enter your family name: "); 

family_name = user_input.next( ); 

 

 به جای متغیر family_nameاین همان کد است به جز اینکه اکنون جاوا هرآنچه را یوزر در قسمت متغیر 

first_name تایپ می کند، ذخیره می کند. 

 :برای چاپ ورودی می توانیم مورد زیر را اضافه کنیم

String full_name; 

full_name = first_name + " " + family_name; 

System.out.println("You are " + full_name); 

 

و  first_name تنظیم می کنیم و هر آنچه در متغیرهای full_name دیگر با عنوان String یک متغیر

family_name  است را ذخیره می کنیم. در بین این دو یک فاصله قرار می دهیم. خط آخر همه ی آن را در

 .اپ خواهد کردچ Output پنجره ی

 :بنابراین کد خود را طوری تطبیق دهید تا با تصویر بعدی هماهنگی داشته باشد
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 :تصویر زیر را نمایش دهد Output برنامه ی خود را اجرا کنید تا اینکه پنجره ی

 

 
لید را صفحه ک Enter اکنون جاوا متوقف شده تا اینکه در صفحه کلید چیزی وارد کنید، و تا زمانیکه دکمه ی

را کلیک چپ کنید،  ":Enter your first name" بنابراین بعداز .فشار ندهید، پیشرفتی رخ نخواهد داد

را فشار  enter مشاهده خواهید کرد که مکان نمای شما محو خواهد شد. یک نام تایپ کنید و سپس دکمه ی

 .دهید
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عالمت تساوی در متغیر نام تایپ و ذخیره ، جاوا هر آنچه را که در سمت چپ enter پس از فشردن دکمه ی

 .نامیده می شد first_name شده، خواهد گرفت. در مورد ما این متغیر

 :سپس برنامه وارد خط بعدی کد می شود

 
 :را فشار دهید Enter یک نام خانوادگی تایپ کرده و سپس مجددا دکمه ی

 

 
ه اجرا می شود. این خروجی هردو نام می باشد. نتیجه اکنون ورودی یوزر به پایان رسیده است و بقیه ی برنام

 :ی نهایی باید مشابه تصویر زیر باشد

 
برای گرفتن ورودی از یک یوزر استفاده می کنیم. هر آنچه تایپ شد در متغیرها  Scanner بنابراین ما از گروه

خواهیم  Option Panes بهدر بخش بعدی نگاه کوتاهی  .چاپ شد Output ذخیره شد. نتیجه نیز در پنجره ی

 .داشت
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 آموزش گزینه های پنل جاوا 
)گزینه های پانل( می باشد. این  JOptionPane گروه موثر دیگری برای قبول ورودی یوزر و نمایش نتایج گروه

به شما اجازه می دهد تا جعبه های  JOptionPane واقع شده است. گروه javax.swing گروه در کتابخانه ی

 :مانند تصویر داشته باشیدورودی 

 

 :و جعبه های پیغامی نیز مانند تصویر زیر

 

داشته  (option panes) تطبیق دهیم و چند گزینه ی پانل the previous section اجازه بدهید کد خود را از

 .باشیم

 .اولین کاری که باید انجام دهید مراجعه به کتابخانه ی مورد نظر است

import javax.swing.JOptionPane; 

 

 javax.swing را داریم که در کتابخانه ی JOptionPane این به شما می گوید که ما قصد استفاده از گروه

 .واقع شده است

اگر تمایلی به تطبیق کد قبل ندارید، می توانید یک پروژه ی جدید برای این مورد آغاز کنید.)اکنون باید بدانید 

به نام دیگری تغییر  Main فقط به یاد داشته باشید که نام گروه را از .د کنیدکه چگونه یک پروژه ی جدید ایجا

 ).خواهد بود userinputداشته باشیم. نام پوشه ی ما  InputBoxes ما قصد داریم که گروهی به نام .دهید
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 :را به پروژه ی جدید خود وارد کرده و پنجره ی کد شما باید مشابه تصویر زیر باشد import خط

 

استفاده نکرده ایم. زمانی که این کار را  JOptionPane علت وجود خطوط موجی این است که ما هنوز لز گروه (

 ) .انجام دهیم این خطوط نیز محو خواهند شد

مربوط  showInputDialog برای به دست آوردن یک جعبه ی وردی که یوزر در آن تایپ کند، می توانید از متد

ذخیره  (first name) اده کنید. درست مانند آخرین بار، ورودی را مجددا در متغیر ناماستف JOptionPane به

 :بنابراین خط زیر را به متد اصلی خود اضافه کنید .خواهیم کرد

String first_name; 

first_name = JOptionPane.showInputDialog("First Name"); 

 

 :تایپ کنید، لیست زیر را مشاهده خواهید کردیک نقطه  JOptionPane به محض اینکه بعد از
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، پیغامی را تایپ کنید که می showInputDialog دابل کلیک کنید. بین آکوالدهای showInputDialog روی

را تایپ کرده ایم. مانند تمام رشته ها  "First name"خواهید در باالی تکست باکس نمایش داده شود. ما 

 .ر داخل عالمت های نقل قول قرار بگیردالزم است که این عبارت د

 :کد زیر را اضافه کنید که پس از آن می توانیم نام خانوادگی یوزر را دریافت کنیم

String family_name; 

family_name = JOptionPane.showInputDialog("Family Name"); 

 

 :این دو را به یکدیگر متصل کرده و متن نیز به آن اضافه کنید

String full_name; 

full_name = "You are " + first_name + " " + family_name; 

 

 :برای نمایش نتیجه در یک پیغام، مورد زیر را اضافه کنید

JOptionPane.showMessageDialog( null, full_name ); 

 

را مشاهده می کنیم.  null را می خواهیم. بین آکوالدها ابتدا لغت showMessageDialog این بار ما از لیست

این لغت، لغت کلیدی جاوا می باشد که این پیغام ارتباطی با هیچ مورد دیگری در برنامه ندارد. پس از میرگول 

 :)کاما( متنی است که می خواهیم در جعبه ی پیغام نمایش دهیم. کل کد شما باید مانند تصویر زیر باشد
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 :به خط واقع در پایین کد دقت کنید

System.exit(0); 

 

همانطور که از نامش پیداست، اطمینان می دهد که برنامه خارج می شود. اما همچنین با حذف آبجکت های 

 .ایجاد شده از حافظه، آن را برای ما مرتب می سازد

هر ، کلیک راست کردن بر روی NetBeansاکنون کد خود را اجرا کنید. ) راه دیگری برای اجرای برنامه ی خود در 

 ).را انتخاب کنید Run File قسمتی از پنجره ی برنامه نویسی می باشد. از منوی ظاهر شده

کلیک  OK را مشاهده خواهید کرد. چیزی در داخل آن تایپ کرده و سپس روی First Name جعبه ی ورودی

 :کنید
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 :کلیک کنید ok و رویظاهر می شود، یک نام خانوادگی تایپ کرده  Family Name وقتی که جعبه ی ورودی

 

 
 

 :جعبه ی پیغام ظاهر خواهد شد ok پس از کلیک کردن روی

 

 
 

 .کلیک کنید ok برای اتمام برنامه روی

 :خود امتحان کنید Input بیشتر نیز فرمت می شوند. مورد زیر را برای جعبه های Message و Input جعبه های

showInputDialog("First Name", "Enter Your First Name"); 
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showInputDialog("Family", "Enter Your Family Name"); 

 

 :خود مورد زیر را امتحان کنید )مورد شما باید روی یک خط قرار بگیرد.( Messages برای جعبه های

showMessageDialog(null, full_name, "Name", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); 

 

 :موارد زیر را امتحان کنید JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE به جای

ERROR_MESSAGE 

PLAIN_MESSAGE 

QUESTION_MESSAGE 

WARNING_MESSAGE 

 

فقط برای متن استفاده نمی شوند: آنها اعداد را نیز می پذیرند. برنامه ای بنویسید که یوزر را  Input جعبه های

مستطیل، به جلو می برد. از یک جعبه ی پیغام برای محاسبه ی در دو برنامه،مساحت یک مستطیل و ارتفاع یک 

مساحت مستطیل استفاده کنید. ) به یاد داشته باشد که مستطیل حاصلضرب طول در عرض می باشد.( به 

 .هرحال برای این تمرین به کمک نیز نیاز خواهید داشت

 :کمک مربوط به تمرین

 :آوردن اعداد خود از یوزر استفاده کنیدبرای به دست  String شنا باید از متغیر

String breadth; 

breadth = JOptionPane.showInputDialog("Rectangle Breadth"); 

 

به هرحال نمی توانید دو رشته را با یکدیگر ضرب کنید. الزم است رشته ها را به اعداد صحیح تبدیل کنید. می 

 :یح تبدیل کنیدتوانید به شکل زیر یک رشته را به یک عدد صح

Integer.parseInt( string_to_convert ) 

 

را تایپ کنید. بین  ( )parseInt را تایپ کرده و سپس یک نقطه تایپ کنید. بعد از آن Integer بنابراین ابتدا

 .، نام متغیری را تایپ کنید که سعی در تغییر آن داریدparseInt آکوالدهای
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 نید. سپس می توانید روی همان خط ضرب کرده و اختصاص دهید؛برای ناحیه تنظیم ک int یک متغیر

int area = Integer.parseInt( string_one ) * Integer.parseInt( string_two); 

 

 :استفاده کنید (concatenation) برای جعبه ی پیغام از الحاق

"answer = " + area 

 

 .یغام خود استفاده کنیددیگری برای جعبه ی پ MESSAGE می توانید از هر نماد

اگر برای قاعده و ارتفاع مقادیر ممیزی شناور وارد کنید، برنامه اجرا نخواهد شد. چگونه این مشکل را حل می 

 کنید؟

می خواهید؟ فکر می کنید از چه موارد دیگری می  Integer.parseInt وقتی که تمرین باال را حل کنید، آیا واقعا

 توانید استفاده کنید؟

 .را امتحان کنیم IF ار خوب، ما ادامه خواهیم داد، اجازه بدهید عباراتبسی

 در جاوا  if آموزش
برنامه نویسی که در حال حاضر در حال انجام آن هستید یک برنامه نویسی پی در پی می باشد، به این معنا که 

هر خط با شروع از اولین خط و پایان کد از باال به پایین اجرا می شود. این برنامه نویسی خطی می باشد که در آن 

 .آخرین خط از کد خوانده خواهد شد

اما همیشه تمایل ندارید برنامه هایتان اینگونه اجرا شوند. اغلب تمایل دارید کدها تنها تحت شرایط خاص اجرا 

سن سال  18شوند. برای مثال ممکن است بخواهید یک پیام در صورتی نمایش داده شود که یوزر کمتر از 

سال سن داشته  18داشته باشد و یا بالعکس پیام خاصی تنها در صورتی نمایش داده شود که یوزر بیشتر از 

این کار را می توانید با منطق شرطی  .باشد. شما می خواهید که جریان برنامه نویسی را برای خود کنترل کنید

 .انجام دهید
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سال سن دارد این پیغام را نمایش دهید،  18زر کمتر از می باشد: اگر یو IF منطق شرطی اساسا در مورد لغت

سال سن دارد، این پیغام را نمایش بده. خوشبختانه استفاده از منطق شرطی در  18اگر یوزر بیشتر از بیشتر از 

 .آغاز کنیم IF جاوا ساده می باشد. اجازه بدهید با عبارات

 IF (IF Statements) عبارات
وجود دارد، اجرای یک مورد به جای مورد دیگر در هنگام اجرای کد بسیار متداول  IF عبارتدر برنامه نویسی که 

 :در جاوا به شکل زیر است IF است. ساختار عبارت

if ( Statement ) { 

  

} 

 

)با حروف کوچک( و یک جفت آکوالد شروع می کنید. این کد، کدی می باشد که تنها زمانی  if عبارت را با لغت

 :ید اجرا کنید که شرایط شما برقرار باشد. شرایط مربوط در داخل آکوالدها قرار می گیردمی خواه

if ( user < 18 ) { 

} 

 

استفاده  ( > ) سال سن دارد." اما به جای عبارت کمتر از نشان 18این شرط به این معناست " اگر یوزر کمتر از 

که برنامه ای اجرا شود، برای مثال پیغامی نمایش داده سال باشد، می خواهیم  18کرده ایم. اگر یوزر کمتر از 

 :شود

if ( user < 18 ) { 

  

//DISPLAY MESSAGE 

  

} 

 

سال نباشد، پیغام بین آکوالدها اجرا نخواهد شد و برنامه به مسیر خود، به سمت خطوط  18اگر یوزر کمتر از 

می کنید، تنها در صورتی اجرا خواهند شد که پایین کد، ادامه خواهد داد. هر آنچه در داخل آکوالدها تایپ 

 .شرایط درست باشند . این شرایط بین آکوالدها قرار می گیرند

در  IF می باشد، این نماد به معنای بزرگتر از می باشد. عبارت <قبل از امتحان این مورد، نماد تندنویسی دیگر 

 :سال قابل اصالح می باشد 18باال برای یوزرهای بزرگتر از 
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if ( user > 18 ) { 

  

//DISPLAY MESSAGE 

  

} 

 

 .سال می باشد 18می باشد. اکنون شرایط مربوط به یوزرهای باالتر از  <تنها مورد جدید در این کد نماد 

سال یا  18سال درست نیست. اگر می خواهید شرایط در مورد افراد  18اما شرایط برای یوزرهایی با سن دقیقا 

باشد، می توانید از عبارت بزرگتر یا مساوی استفاده کنید. نمادها برای این شرایط بزرگتر سال درست  18باالی 

 .و مساوی با ) = ( می باشند ( < ) از

if ( user >= 18 ) { 

  

//DISPLAY MESSAGE 

  

} 

 

 :همچنین می توانید این شرایط را برای کوچکتر یا مساوی با به روش زیر چک کنید

if ( user <= 18 ) { 

  

//DISPLAY MESSAGE 

  

} 

 

 .می باشد که با عالمت مساوی دنبال می شود ( > ) کد باال حاوی یک نماد

 .اجازه بدهید این مورد را در یک برنامه ی ساده امتحان کنیم

آغاز کنید. شما می  NetBeans از نوار منو در File > New Project یک پروژه ی جدید را با کلیک بر روی

شه و گروه خود را با هر نامی که می خواهید نام گذاری کنید. کد زیر را وارد کنید ) نام پوشه ی ما توانید پو

conditionallogic و گروه ما نیز IFStatements نامیده می شود.(: 
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 18مورد " کمتر از  IF به آن اختصاص داده ایم. عبارت 17یک متغیر صحیح را تنظیم کرده ایم و مقداری برابر 

 .سال" را چک می کند. بنابراین پیغام بین آکوالدها باید چاپ شود

 معموال برنامه را در متن بولد شده در پنجره ی NetBeans) .برنامه ی خود را اجرا کرده و آن را بررسی کنید

Projects اجرا می کند و نه آن کدی که شما نمایش داده اید. برای اجرای کد در پنجره ی coding  قسمتی از در

باید  Output را انتخاب کنید.( . تصویر زیر را در پنجره ی Run File کد کلیک راست کنید. از منوی ظاهر شده

 :مشاهده کنید

 
 

تغییر دهید. برنامه ی خود را مجددا اجرا کنید. باید تصویر زیر را  18به  17اکنون مقدار را برای متغیر یوزر از 

 :مشاهده کنید
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برنامه به خوبی و بدون پیغام خطا اجرا خواهد شد. اینجاست که چیزی چاپ نمی شود. دلیل آن این بنابراین 

می باشد.  18در حال بررسی مقادیر کمتر از  IF وجود دارد و عبارت IF است که کد پیغام بین آکوالدهای عبارت

 .ود ادامه می دهداگر شرایط برقرار نباشد، جاوا آکوالدها را کال نادیده گرفته و به کار خ

نماد "کوچکتر از یا مساوی با" را با جایگزین نماد کوچکتر از کنید. پیغام خود را طوری تغییر دهید تا با  :تمرین

سال است" هماهنگ باشد. برنامه ی خود را مجددا اجرا کنید. آیا پیغام را  18سال یا کمتر از  18مورد " یوزر 

تغییر دهید. برنامه ی خود را مجددا اجرا کنید. آیا هنوز پیغام را  20ر را به مقدار یوز :مشاهده می کنید؟ تمرین

 :در کد خود داشته باشید. کد زیر را امتحان کنید IF مشاهده می کنید؟ شما می توانید بیشتر از یک عبارت

 
ند. دومین عبارت مقادیر را بررسی می ک 18داریم. اولین عبارت مقادیر کمترا از یا برابر با  IF این بار دو عبارت

برای نتغیر یوزر اجرا می شود، خروجی  18یا کمتر از  18وقتی که کد با مقداری از  .را بررسی می کند 18بزرگتر از 

 :مانند زیر می باشد



53 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 
 

 IF بنابراین تنها یکی از عبارت های :نیز نتیجه ی زیر را به دنبال خواهد داشت 20تغییر مقدار متغیر یوزر به 

 Conditional در قسمت بعدی با .وجی خط چاپی خواهد داشت و تمام آن بستگی به مقدار متغیر یوزر داردخر

Logic ادامه خواهیم داد. 

 در جاوا  else و if آموزش دستورات
استفاده کنید. در اینجا  IF … ELSE می توانید از یک عبارت IF Statements به جای استفاده از دو عبارت

 :را مشاهده می کنید IF … ELSE ساختار یک

if ( condition_to_test ) { 

}  

else { 

} 

 

شروع می شود که پس از آن شرایطی قرار گرفته که قصد امتحان کردن آن را دارید. این  if اولین خط با یک

تفاده می شوند. شرایط بین دو پرانتز قرار می گیرد. مجددا کروشه هایی برای مجزا کردن انتخاب های مختلف اس

و بین کروشه های خود قرار می گیرد. در اینجا مجددا کدی را مشاهده می کنید  else دومین انتخاب پس از لغت

 :که سن یوزر را چک می کند

 18سال سن دارد، یا اینکه بیشتر از  18سال یا کمتر از  18بنابراین در اینجا فقط دو انتخاب وجود دارد: یوزر 

د خود را طوری تنظیم کنید تا با تصویر باال هماهنگ بوده و آن را امتحان کنید. اولین پیغام سال سن دارد. ک

 تغییر داده و کد را اجرا کنید. پیغام بین کروشه های 20باید چاپ شود. اکنون مقدار متغیر مربوط به یوزر را به 

ELSE باید در پنجره ی Output نمایش داده شود. 

IF … ELSE IF 
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توانید این را برای بیشتر از دو انتخاب چک کنید. برای مثال اگر بخواهیم دامنه ی سنی بیشتری، مانند  شما می

استفاده می شود.  IF … ELSE IF سال، را بررسی کنیک، چطور؟ برای بیشتر از دو انتخاب عبارت 39تا  19

 :به شکل زیر می باشد IF … ELSE IF ساختر یک عبارت

if ( condition_one ) { 

}  

else if ( condition_two ) { 

}  

else { 

} 

 

 :بخش جدید به شکل زیر می باشد

else if ( condition_two ) { 

} 

 

 else if و کمتر(. پس از آن 18برای امتحان کردن شماره یک به کار می رود )به عنوان مثال  IF بنابراین اولین

دنبال می شود. شرط دوم بین این دو پرانتز قرار می گیرد. هر موردی که با قرار می گیرد، که با یک جفت آکوالد 

قرار خواهد گرفت. مجددا با استفاده از آکوالدها، کد مجزا می شود،  else دو شرط اول قرار نگیرد، برای آخرین

یکی از آنها منجر دارای آکوالدهای مخصوص خود می باشد. نادیده گرفتن  else یا if ،else if به این شکل که هر

 .به پیغام خطا خواهد شد

قبل از امتحام کردن کد جدید، الزم است با چند اپراتور شرطی دیگر آشنا شوید. مواردی که تاکنون استفاده 

 :کرده اید، عبارتند از

> Greater Than < Less Than >= Greater Than or Equal To <= Less Than or Equal To 

 :رد دیگر را مشاهده می کنید که می توانید استفاده کنیددر اینجا چهار مو

&& AND || OR == HAS A VALUE OF ! NOT 

می باشد که برای امتحان کردن همزمان چند شرط استفاده می شود. از  (ampersand) &اولین مورد دو نماد 

 :آن می توانیم برای تست کردن دو محدوده ی سنی استفاده کنیم

else if ( user > 18 && user < 40 ) 
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سال سن دارد. به یاد داشته باشید که سعی  40سال و کمتر از  18در اینجا بررسی می کنیم اگر یوزر بیشتر از 

 Greater than 18" ( user > 18 )" در بررسی موردی هستیم که در در داخل متغیر یوزر قرار دارد. شرط اول

است. بین این  (سال 40کمتر از ) Less than 40" ( user < 40)" سال( می باشد و شرط دوم 18بیشتر از )

سال  18را داریم. بنابراین تمام خط در حال بیان این عبارت است که " اگر یوزر کمتر از  (&& ) AND دو اپراتور

 .(else if user is greater than 18 AND user is less than 40") ".سال است 40و بیشتر از 

ه وارد سه اپراتور شرطی دیگر خواهیم شد. اما در اینجا کد جدیدی را برای امتحان مشاهده می در یک لحظ

 :کنید

برنامه ی خود را اجرا کرده و آن را امتحان کنید. شما باید قبل از پرینت گرفتن بتوانید حدس بزنید که چه چیزی 

در  else if پیغامی بین آکوالدهای مربوط بهمی باشد،  21چاپ می شود. از آنجایی مقدار مربوط به متغیر یوزر 

 .نمایش داده خواهد شد Outputپنجره ی 

از کد باید نمایش  else تغییر دهید. اکنون پیغام مربوط به بخش 45به  21مقدار مربوط به متغیر یوزر را از 

 .داده شود

 50یا  45قصد بررسی سن یوزر بین که تمایل دارید، اضافه کنید. فرض کنید  if part شما می توانید هر تعداد

یا مقدار  45را داریم. می توانیم از دو اپراتور شرطی باال استفاد کنیم. می توانیم چک کنیم اگر یوزر دارای مقدار 

 :می باشد 50

else if (user == 45 || user == 50) 

 

ت مساوی بدون هیچ فاصله ای بین برای بررسی متغیر مربوط به یوزر بر اساس مقدار مورد نظر شما، از دو عالم

آنها استفاده کنید. جاوا بررسی را برای همان مقدار و نه مقدار دیگر انجام خواهد داد. از آنجایی که قصد 

 == user :ساله را هم داریم، می توانیم شرایط دیگری در همان پرانتزها داشته باشیم 50بررسی سن یوزر 

می باشد." در بین  50د که " بررسی کنید اگر یوزر دارای متغیری با مقدار این عبارت در واقع بیان می کن .50

در  (انگلیسی) UK می باشند که روی صفحه کلید pipe وجود دارد. اینها دو کاراکتر OR این دو شرایط اپراتور
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رت است که " قرار دارند. مجددا فاصله ای بین آنها وجود ندارد. تمام خط باال بیانگر این عبا z سمت چپ حرف

 .".باشد 50یا مقدار  45اگر یوزر دارای مقدار 

 :مشاهده می کنید else if در اینجا کد را بخش جدید

 50تغییر داده و کد خود را اجرا کنید. سپس آن را به  45آن را برای خود امتحان کنید. مقدار متغیر یوزر را به 

 .د پیغام جدیدی باید نمایش داده شوددر هر دو مور .تغییر داده و مجددا کد را اجرا کنید

اپراتورهای شرطی مختلفی با ترفندهای گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند. اما شما فقط یک متغیر را برای 

یک شرایط خاص امتحان می کنید. این درواقع مربوط می شود به انتخاب اپراتور شرطی درست یا اپراتورهایی 

 .مانسب با کار آن

IF Statement های تو در تو 
 ... IF و IF ... ELSEها را در هم قرار دهید. ) این امر در مورد عبارت های  IF Statement شما می توانید

ELSE IF نیز استفاده می شود). Nesting به معنای قرار دادن یک IF Statement  در داخل یک عبارت دیگر

سال را دارید. می  16و بیشتر از  18فردی کمتر از می باشد. به عنوان مثال فرض کنید قصد بررسی سن 

 .آغاز کنید IF با اولین عبارت .ساله ها یک پیغام متفاوت نمایش دهید 16خواهید که برای بیشتر از 

if ( user < 19 ) {  

System.out.println( "18 or younger");  

} 

 

در داخل عبارتی که دارید، قرار دهید. فرمت  دوم IF سال، می توانید یک عبارت 16برای بررسی بیشتر از 

 :مانند قبل می باشد

if ( user < 19 ) {  

if ( user > 16 && user < 19 ) {  

System.out.println( "You are 17 or 18");  

}  

} 
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یوزر را  کمتر باشد، دریافت می کند.دومین عبارت حتی متغیر 19بنابراین اولین عبارت متغیر یوزر را اگر از 

 IF باال یک عبارت IF . برای چاپ پیغام های مختلف، می توانید به جای عبارت19تا  16محدودتر می کند، بین 

... ELSE داشته باشید: 

if ( user < 19 ) { 

if ( user > 16 && user < 19 ) { 

System.out.println( "You are 17 or 18"); 

} 

else { 

System.out.println( "16 or younger"); 

} 

} 

 

 Nested IF .به محل همه ی کروشه ها دقت کنید: اگر یک مورد اشتباه باشد، برنامه ی شما اجرا نخواهد شد

Statement  می توانند کمی گیج کننده باشند، اما تمام کاری که سعی در انجام آن دارید، محدود کردن انتخاب

 .ها می باشد

 .را مشاهده خواهید کرد Boolean در بخش بعد، نوع متغیر

  Boolean آموزش مقادیر
در جاوا نوعی متغیر برای  .0یا  no  ،1 یا false ،yes یا true :مقداری با دو انتخاب می باشد Boolean مقدار

 :وجود دارد Boolean مقادیر

boolean user = true; 

 

پس  (.کوچک b با )تایپ کنید Boolean فیست، فقط کاstring یا double یا int بنابراین به جای تایپ کردن

اختصاص دهید. دقت کنید که اپراتور مربوط به اختصاص  falseیا  true از نام متغیر خود می توانید یک مقدار

دادن یک عالمت تساوی ) = ( می باشد. اگر می خواهید بررسی کنید که یک متغیر مقداری از چیزی را دارد بخ 

 .=( احتیاج داریددو عالمت تساوی ) = 

 :این کد ساده را امتحان کنید

boolean user = true; 

if ( user == true) { 

  



58 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

System.out.println("it's true"); 

} 

else { 

  

System.out.println("it's false"); 

  

} 

 

 false بخش دیگرداشته باشد.  true متغیر یوزر را بررسی می کند، اگر یک مقدار IF بنابراین اولیت عبارت

 true ندارید. در انتها اگر اگر چیزی "else if ( user = = false)"بودن آن را بررسی می کند. نیازی به عبارت 

 می باشد. بنابراین می توانید از بخش دیگر استفاده کنید: تنها دو انتخاب با مقادیر falseنباشد پس 

Boolean وجود دارد. 

 Boolean می باشد. شما می توانید از این اپراتور با مقادیر NOT یست اپراتورتنها اپراتور شرطی ما در ل

 :استفاده کنید. نگاهی به کد زیر داشته باشید

boolean user = true; 

  

if ( !user ) { 

System.out.println("it's flase"); 

} 

else { 

System.out.println("it's true"); 

} 

 

 :می باشد، به جز خط زیر Boolean کدهای این کد تقریبا مانند دیگر

if ( !user ) { 

یک عالمت تعجب ) ! ( می باشد و قبل از متغیری  NOT را داریم. اپراتور NOT این بار قبل از متغیر یوزر اپراتور

ان را امتحان می کند که به معنای امتح negation قرار می گیرد که سعی در امتحان کردن آن دارید. این اپراتور

 مقادیر user!تنظیم شده است،  true کردن متضاد مقدار حقیقی می باشد. از آنجایی که متغیر یوزر بر روی

false را امتحان خواهد کرد. اگر یوزر بر روی false  ،تنظیم شده بود!user مقادیر true  .را امتحان می کرد

 نیست پس چیست؟ false یا اگرنیست پس چه می تواند باشد؟  true اینطور فکر کنید: اگر چیزی

 .خواهیم پرداخت Java Switch Statements در بخش بعدی به بررسی
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 در جاوا  Switch آموزش
به شما  switch statementمی باشد. یک  switch statement روش دیگر برای کنترل جریان برنامه های شما

گزینه ی تست دامنه ای از مقادیر را برای متغیرهایتان ارائه می دهد. این عبارت می تواند به جای عبارت بلند و 

 :مانند زیر می باشد switch استفاده شود. ساختر عبارت if … else ifپیچیده ی 

switch ( variable_to_test ) {  

  

case value:  

code_here; 

break; 

  

case value:  

  

code_here; 

  

break; 

  

default: 

  

values_not_caught_above; 

  

  

  

} 

 

شروع کرده اید که با یک جفت آکوالد دنبال می شود. تمام دیگر بخش های این  switch بنابراین شما با لغت

قرار می گیرد.  switch عبارت در بین آکوالدها قرار می گیرند. متغیری که می خواهید چک کنید بین آکوالدهای

نیز بین دو آکوالد قرار می گیرد. برای هر  switch بنابراین شما یک جفت آکوالد دارید. بخش های دیگر عبارت

 :دارید. سپس مقداری را دارید که قصد بررسی آن را دارید case مقداری که می خواهید چک کنید نیاز به لغت

case value 
ار می گیرد. سپس اگر مقدار هماهنگ باشد، آن چیزی را قرار می دهید که دو نقطه قر :case value پس از

، switch تمایل دارید اتفاق بیفتد. این کد شماست که می خواهید اجرا شود. برای گریز از هر مورد در عبارت

 .الزم است break لغت

می توانند در متغیر شما قرار مقدار پیش فرض در انتها انتخابی می باشد. اگر مقادیر دیگری وجود دارند که 

 .امتحان نکرده اید، این مقادیر می تواننید شامل شوند switchبگیرند اما شما برای جای دیگری در عبارت 
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می توانید برای این یا یک پروژه ی  .اگر همه ی آن گیج کننده می با شد در اینجا کد دیگری را مشاهده می کنید

جدید ایجاد کنید و یا اینکه فقط روی کدی که دارید کامنت بدهید. یک راه سریع برای کامنت گذاشتن بر روی 

از نوار ابزار در باال می باشد. ابتدا کدی را که می خواهید کامنت بگذارید مشخص کنید.  NetBeansکد در 

 :سپس روی آیکن کامنت کلیک کنید

 

 :اما در اینجا کد آن را مشاهده می کنید

 

مجددا ما یک متغیر صحیح را  .اولیین کاری که کد انجام می دهد تنظیم مقداری برای امتحان کردن می باشد

متغیر یوزر را چک کرده  switch تنظیم کرده ایم. عبارت 18می نامیم. مقدار را بر روی  user تنظیم کرده و آن را

وقتی موردی  .است را مشاهده خواهد کرد. سپس از طریق هر یک از عبارات مورد وارد خواهد شد و آنچه در آن



61 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 را پیدا می کند که هماهنگ می باشد، متوقف خواهد شد و کد را برای آن مورد اجرا خواهد کرد. سپس از عبارت

switch گریز خواهد داشت. 

 .یوزر وارد کرده و نتیجه را مشاهده کنیدبرنامه را امتحان کنید. مقادیر مختلفی برای متغیر 

متاسفانه نمی توانید برای دامنه ای از مقادیر بعد از مورد امتحان کنید و تنها برای یک مقدار میسر می باشد. 

 :بنابراین نمی توانید این کار را انجام دهید

case (user <= 18): 

 

 :اما این کار را می توانید انجام دهید

case 1: case 2: case 3: case 4: 

 

کنید. ) دقت  "spell out" تست می کند. اما شما باید هر مقدار را 4تا  1بنابراین خط باال دامنه ی مقادیر را از 

 (.ها ) دو نقطه( کجا قرار می گیرند colon داشته باشید که همه ی موردها و

 :نیددر اتمام این بخش در مورد منطق شرطی، تمرین های زیر را امتحان ک

قبول می کند. برنامه ها باید یک عدد گرفته و سپس  console برنامه ای بنویسید که ورودی یوزر را از

 و بیشتر. یک پیغام در پنجره ی 30، 30تا  21، 20تا  11، 10تا  0محدوده های سنی زیر را امتحان کنید: 

Output به فرمت زیر نمایش دهید: 

user_age + " is between 21 and 30" 

 

 :مانند زیر خواهد بود Output را به عنوان سن وارد کند، پنجره ی 27بنابراین اگر یوزر 
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 :باشد، فقط می توانید پیغام زیر را نمایش دهید 30یا بیشتر از  30اگر یوزر 

"Your are 30 or over" 

 

 :کمک برای این تمرین

 :دادیدبرای دریافت مقادیر رشته از یوزر، این کار را انجام 

String age = user_input.next( ); 

 

برای رشته ها استفاده می شود. سنی که از یوزر دریافت می کنید باید یک عدد صحیح باشد،  ( )next اما متد

 .استفاده کنید ( )next بنابراین نمی توانید از

 equals متودی به نام اگر می خواهید چک کنید که یک رشته مشابه رشته ی دیگر می باشد، می توانید از

 .استفاده کنید

String user_name = "Bill"; 

  

if ( user_name.equals( "Bill" ) ) { 

//DO SOMETHING HERE 

} 

 

به آن  "Bill" نامیده ایم. سپس مقدار user_name را تنظیم کرده و آن را String در کد باال یک متغیر

، مجددا نام متغیر داریم که با یک نقطه دنبال می شود. پس از این نقطه IF اختصاص داده ایم. بین آکوالدهای
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قرار می گیرد. بین یک جفت آکوالد دیگر رشته ای را تایپ می کنید که سعی در امتحان آن  "equals" لغت

 .دارید

د. نگ باشننکته: در هنگام بررسی اگر یک رشته همانند رشته ی دیگر می باشد، این دو رشته باید دقیقا هماه

 .کوچک می باشد b بزرگ و مورد دوم دارای B مورد اول دارای .متفاوت می باشد"bill"با  "Bill"بنابراین 

برای این تمرین برنامه ای بنویسید که از یک یوزر می خواهد تا از بین چهار رنگ انتخاب کند: سیاه، سفید، قرمز 

برای نمایش یکی از پیغام های زیراستفاده  IF … ELSE IF یا آبی. بسته به رنگ انتخاب شده، از عبارت های

 :کنید

BLACK "شما باید یک Goth باشید." WHITE "شما یک فرد پاک هستید." RED "  شما یک شخص سرگرم

 "شما طرفدار چلسی هستید، اینطور نیست؟  " BLUE " .کننده و برون گرا هستید

 :باید شبیه به تصویر زیر باشد Output وقتی برنامه ی شما به پایان می رسد، پنجره ی

 

داشته باشیم. در بخش بعد سرعت را کمی باال می  loop بسیار خوب، اجازه بدهید ادامه داده و نگاهی به

 .بریم

 در جاوا  for آموزش حلقه
ی ی مهمانطور که قبال ذکر کردیم، برنامه نویسی که اکنون در حال انجام آن هستید یک برنامه نویسی پی در پ

باشد. این به این معناست که جریان صعودی می باشد، از باال به پایین، با هر خط از کد که اجرا شده است، مگر 

 .اینکه شما درخواست دیگری از جاوا بکنید

در بخش قبل مشاهده کردید که یک روش برای اینکه به جاوا بگویید هر خط از کد را اجرا نکند، استفاده از 

 .بخش های خاموش کد می باشد برای IF عبارت
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آن  loop ها می باشد. یک برنامه نویسی loop راه دیگر برای به هم ریختن جریان از باال به پایین، استفاده از

برنامه نویسی می باشد که مجددا به عقب بازمی گردد. اگر بازگشت مجدد به عقب اجبار باشد، شما می توانید 

 .خطوط را به طور مکرر اجرا کنید

را با هم جمع کنید. شما این کار را در جاوا به  10به عنوان یک مثال فرض کنید که می خواهید اعداد از یک تا 

 :راحتی می توانید انجام دهید، مانند زیر

int addition = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10; 

عا نمی خواهید از این متود استفاده کنید. در با هم جمع کنید، واق 1000اما اگر بخواهید اعداد را از یک تا 

برسید. سپس می  1000استفاده کنید تا مکررا وارد خطوط کد شوید تا اینکه به  loop عوض می توانید از

 .خارج شده و به راه خود ادامه دهید loop توانید از

Java For Loops 
 For از For خواهیم کرد. به نظر می رسد قسمتها آغاز  loop یکی از متداول ترین انواع For Loops با

Loops معنای خود را از دست داده باشد. اما می توانید آن را به این شکل در نظر بگیرید: loop  برای یک

 :مانند زیر می باشد For Loop ساختار .مجموعه عدد از دفعات

for ( start_value; end_value; increment_number ) { 

  

//YOUR_CODE_HERE 

  

} 

 

با حروف کوچک، یک جفت آکوالد دارید. در داخل این آکوالدها سه چیز الزم می باشد:  for بنابراین بعد از لغت

، و روشی برای به دست آوردن یک تعداد به تعداد دیگر. این loop ، مقدار پایانی برایloop مقدار آغازین برای

می باشد. اما الزم نیست اینطور  1نامیده می شود و معموال  (increment number) فرایند افزایش عدد

 .نیز باال بروید 10باشد. اگر تمایل داشته باشید می توانید تا تعداد 

بعد از پرانتزها نیاز به یک جفت آکوالد دارید. آکوالدها برای جداسازی آن بخشی از کد استفاده می شوند که می 

 .. یک مثال می تواند این مورد را شفاف سازدخواهید به طور مکرر اجرا شود
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برای این مورد یک پروژه ی جدید آغاز کنید. پروژه و گروه را می توانید به دلخواه خود نامگذاری کنید. )ما پروزه 

 :نامیدیم. ( اکنون کد زیر را اضافه کنید "ForLoops"و گروه را  "loops" ی خود را

 

نامیده ایم. خط بعدی یک متغیر صحیح دیگر را  loopVal حیح آغاز کردیم کهما کار را با تنظیم یک مقدار ص

تنظیم شده است. آنچه ما تصمیم  11استفاده می شود و به  loopتنظیم می کند. این متغیر برای مقدار نهایی 

 .می باشد 10تا  0داریم انجام دهیم چاپ اعداد از 

 :می کنید خط زیر را مشاهده for loop در داخل پرانتزهای

loopVal =0; loopVal < end_value; loopVal++ 

 

را آغاز کنید. در اینجا ما یک مقدار صفر را به  looping اولین قسمت به جاوا می گوید که در چه شماره ای

می باشد. بخش بعد از برخی منطق های شرطی  loop اختصاص می دهیم. این اولین عدد در loopVal متغیر

 :کنداستفاده می 

loopVal < end_value 
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به چرخش خود ادامه خواهد داد در حالیکه مقدار  for loop .باشد end_value کمتر از loopVal این عبارت می گوید که

 end_valueاز  loopVal می باشد. تا زمانیکه کمتر بودن end_value کمتر از متغیری به نام loopVal داخل متغیر

 .را روی کد در بین آکوالدها حفظ خواهد کرد looping درست باشد، جاوا

 :مانند زیر می باشد for loop بخش نهایی بین پرانتزهای

loopVal++ 

به عدد بعدی در ترتیب  loopVal آنچه در اینجا انجام می دهیم این است که به جاوا می گوییم چگونه از مقدار آغازین در

 1افزودن "راه کوتاه بیان عبارت  ++loopVal .می باشد 1عدد  0د بعد از بشمریم. عد 10تا  0حرکت کند. می خواهیم از 

 .به مقدار در متغیر" می باشد

 :می توانیم عبارت زیر را نیز بنویسیم ++loopVal به جای بیان

loopVal = loopVal + 1 

 

 loopVal در متغیررا به هر چیزی که  1را داریم. بنابراین جاوا  loopVal + 1 در سمت راست عالمت تساوی

را به مقدار اضافه کرده است، نتیجه را در داخل متغیر در سمت چپ  1ذخیره شده، اضافه می کند. زمانی که 

به  1می باشد. نتیجه این است که افزوده شدن  loopVal تساوی ذخیره خواهد کرد. این مجددا متغیر

loopVal بسیار متداول  ++ می شود. نماد تندنویسی متغیر ادامه می یابد. این فرایند افزایش متغیر نامیده

 :می باشد

int some_number = 0; 

some_number++; 

 

 :خواهد بود. این راه کوتاه بیان زیر می باشد 1مقدار  some_number وقتی که کد باال اجرا شود، مقدار

int some_number = 0; 

some_number = some_number + 1; 

 

 :در حال بیان مورد زیر می باشد for loopبرای پوشاندن آن، 

Loop Start value: 0 Keep Looping While   : می باشد 11مقدار آغازین کمتر از How to advance to 

the end value : را به مقدار نهایی حفظ می کند 1افزودن. 

 :عبارت زیر دیده می شود for loop در داخل پرانتزهای
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System.out.println("Loop Value = " + loopVal); 

 

 :می باشد، همراه با متن چاپ خواهد شد loopValهر چیزی که در داخل متغیر 

 

 loop گیر انداخته ایم و آن را مجبور کرده ایم به طور مکرر اجرا شود. با هر اجرای loop بنابراین برنامه را در یک

 دامه خواهد داد، در حالیکه مقدار در داخلبه چرخش خود ا loop .اضافه می شودloopValبه  1مقدار 

loopVal کمتر از مقدار در داخل end_value می باشد. هر چیزی که در داخل آکوالدهای loop  می باشد کدی

 .می باشد: اجرای کد آکوالد به طور پیوسته loop است که پشت سر هم اجرا خواهد شد. و این تمام نکنه ی

 :به هم اضافه می کند. آن را امتحان کنید 10تا  1که اعداد را از ئر اینجا کدی را می بینید 
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 loop می باشد. کد نیز کم و بیش همان کد مربوط به 55دریافت می کنید  Output پاسخی که در پنجره ی

را تنظیم شده در باال داریم. همچنین یک متغیر  end_valueو  loopVal قبلی می باشد. ما همان دو متغیر

 .را حفظ خواهد کرد 10تا  1نامیده می شود. این مقدار مجموع  addition سومی هم داریم کهصحیح 

 هستیم در حالیکه loopingتقریبا همان مقدار آخرین بار می باشد: ما در حال  for loop بین پرانتزهای

loopVal کمتر از end_value  به متغیر 1می باشد؛ و در حال افزودن loopVal .تنها تفاوت این  می باشیم

 .می باشد 1است که اکنون مقدار آغازین 

 :بین آکوالدها فقط یک خط کد وجود دارد

addition = addition + loopVal; 

 

را با هم جمع می کند. اگر در مورد چگونگی کار کردن آن گیج شده اید، از سمت  10تا  1این خط مجزا اعداد 

 :راست عالمت تساوی آغاز کنید

addition + loopVal; 

 

را در  1مقدار  loopVal را در خود حفظ می کند. در این حین متغیر 0مقدار  addition ، متغیرloop اولین اجرای

اضافه خواهد کرد. سپس نتیجه را در متغیر سمت چپ عالمت تساوی ذخیره خواهد  1را به  0خود دارد. جاوا 

، پاک (0)حفظ شد  addition هرآنچه از قبل در متغیر )مجموع( می باشد. addition کرد. مجددا این متغیر

 .( جایگزین می شود1خواهد شد و با یک مقدار جدید )
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 :، مقادیر در دو متغیر عبارتند ازloop در دومین اجرای

addition (1) + loopVal (2); 

 

تساوی ذخیره مقدار جدیدی است که در سمت چپ  3می شود. بنابراین  3عدد  2+1واضح است که پاسخ 

 .خواهد شد

 :مقادیر جدید عبارتند از loop در سومین اجرای

addition (3) + loopVal (3); 

 

 این چرخش ادامه می یابد تا اینکه .را در سمت چپ تساوی ها ذخیره می کند 6جمع خواهد کرد و  3را با  3جاوا 

loop  می باشد 55به پایان برسد. نتیجه ی نهایی. 

 ( .می باشد for loop، خط چاپی ما خارج از loop ید که بعد از آخرین آکوالد ازدقت داشته باش)

  تمرین

می  5050اضافه کند. پاسخی که در یافت می کنید  100تا  1کد خود را طوری تغییر دهید که جاوا اعداد را از 

ا یک عدد را وارد کند. یک برنامه ی جدول زمانبندی بنویسید. برنامه باید از یوزر بخواهد ت :تمرین .باشد

را وارد کند،  10سپس این عدد به عنوان دفعات مربوط به جدول استفاده خواهد شد. بنابراین اگر یوزر عدد 

  .مرتبه باید نمایش داده شود 10جدول 

 کمک برای این تمرین

for loop  شما فقط به دو خط کد بین آکوالدها نیاز دارد و یکی از آنها خط چاپ (print line)  می باشد. شما تنها

تقریبا باید چگونگی گرفتن عدد از یوزر را  .به یک خط مجزا نیاز دارید تا پاسخ های جدول خود را محاسبه کنید

جول شما تنها نیاز به  .استفاده می شود تا پاسخ به ضرب شما را انجام دهد loop بدانید. این کار در آکوالدهای

استفاده کنید. ) برای انجام آسان  10تا  1برای چاپ اعداد فرد از  for loopین از تمر .را دارد 10تا  1رفتن از 

یکی از راه های  (.فکر کنید که سومین آیتم بین پرانتزها می باشد loop این تمرین در مورد افزایش مقدار

این اپراتور  .modulus اپراتور –سخت انجام تمرین باال استفاده از اپراتوری است که هنوز با آن آشنایی ندارید 
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 1عدد  Mod 3 10زمانی استفاده می شود که یک عدد را تقسم کرده و باقیمانده را نگاه می دارید. بنابراین 

 Modulus می باشد که آن را حفظ می کنید. اپراتور 1. باقیمانده نیز 3می شود  3تقسیم بر  10می باشد، زیرا 

 :گیج کننده است. مانند زیردر جاوا نماد درصد می باشد که تا حدی 

int remainder; 

int total = 10 

remainder = total %3 

 

بنابراین عددی را که می خواهید تقسیم کنید در ابتدا قرار می گیرد. سپس یک نماد درصد تایپ می کنید که 

 .پس از آن تقسیم کننده قرار می گیرد. پاسخ نیز باقیمانده می باشد

برای  for loop در IF استفاده کنید و سپس از عبارت Mod به عنوان عدد 2وانستید از در تمرین باال می ت

 (باشد؟ Mod باید عدد 2امتحان باقیمانده استفاده کنید. )آیا متوجه می شوید که چرا 

 .خواهیم داشت while loops در بخش بعد نگاهی به

 در جاوا  while آموزش حلقه
 

ها بسیار  While loop می باشد. درک While loop توانید در جاوا استفاده کنیدکه می  loop نوع دیگری از

 :می باشد. در اینجا مشاهده می کنید که چگونه به نظر می رسند for loop راحت تر از

while ( condition ) { 

  

} 

 

کنید بین پرانتز قرار می  با حروف کوچک، آغاز می کنید. شرایطی را که می خواهید امتحان while بنابراین با لغت

گیرد. یک جفت آکوالد نیز پس از آن قرار می گیرد و کدی را که می خواهید اجرا کنید بین آکوالدها قرار می 

 :را مشاهده می کنید که متنی را چاپ می کند while loop به عنوان مثال در اینجا یک .گیرد

int loopVal = 0; 

while ( loopVal < 5) { 

System.out.println("Printing Some Text"); 

loopVal++; 

} 
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 5کمتر از  loopVal شرایط مورد امتحان بین پرانتزها قرار گرفته است. ما می خواهیم در حالیکه متغیری به نام

را ادامه دهیم. کد ما ابتدا در داخل آکوالدها یک خط از متن را چاپ می کند. سپس نیاز به  loopingمی باشد، 

نامحدود خواهیم داشت، همانطور که  loop داریم. اگر این کار را انجام ندهیم یک loopVal یش متغیرافزا

 .شود 0وجود ندارد تا بیشتر از مقدار اصلی خود از  loopVal راهی برای

ها به بهترین شکل  loop گرچه ما از یک شمارنده استفاده کرده ایم تا به شرایط نهایی برسیم، در حالیکه

فاده می شوند وقتی که شما واقعا نیازی به محاسبه ی مقدار ندارید، اما در عوض فقط در حال بررسی مقدار است

را  loopingمی باشد. برای مثال هنگامی که هیچ کدام از کلیدهای صفحه کلید استفاده نمی شوند، می توانید 

و همچنین خود بازی، می توان از  while loopادامه دهید. این مورد در بازیها متداول می باشد. برای خروج از 

دور یک فایل متنی می باشد، در حالیکه هنوز انتهای فایل نرسیده  loopingاستفاده کرد. مثال دیگر  "X" حرف

 .است

Do ... While 
do … while loop در ارتباط با while loop می باشد. این مورد مانند زیر می باشد: 

int loopVal = 0; 

do { 

System.out.println("Printing Some Text"); 

loopVal++; 

} 

while ( loopVal < 5 ); 

 

در قسمت پایین قرار  "while" را می چرخاند تا به شرایط نهایی برسد. این بار بخش loop مجددا جاوا آنقدر

کمتر از می باشد.  loopVal انجام شود، در حالیکه مقدار داخل متغیر looping – دارد. اما شرایط همان است

 while loopاست که نهایتا یک بار اجرا خواهد شد. با  do … while تفاوت بین این دو کد بین آکوالدهای

شما آزاد خواهد شد و حتی کد داخل آکوالد را اجرا نخواهد کرد.  loop شرایط حاصل خواهد شد. سپس جاوا از

را به تغییر داده و سپس کد را  loopVal را امتحان کنید. مقدار متغیر while loop برای امتحان این مورد، ابتدا

امتحان  loopVal برای 5را با مقدار loop اجرا کنید. باید متوجه شوید که متن چاپ نشده است. اکنون انجام

 .آزاد خواهد شد loopکنید. متن یک بار چاپ خواهد شد و سپس جاوا از 
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را رها می کنیم. این موضوعی می باشد که نیاز است بیشتر به آن بپردازید. اما  looping بسیار خوب، در اینجا

در ادامه بیشتر فرا خواهید گرفت. در بخش بعدی  –اگر هنوز در این موضوع کامل نیستید، نگران نباشید 

 .خواهیم داشت array نگاهی به موردی به نام

 آموزش آرایه ها در جاوا 
می  array موثر کد گذاری کنید، مفهومی که در برنامه نویسی باید به آن عادت کنیداگر می خواهید که به طور 

 .ها و چگونگی استفاده از آنها فراخواهید گرفت array باشد. در این بخش در مورد

 چیست؟ Array یک
م کرده متغیرهای صحیح که تنظی .تاکنون با متغیرهایی کار کردید که فقط یک مقدار را در خود حفظ می کنند

 array اید، فقط یک عدد را حفظ می کنند و متغیرهای رشته نیز فقط یک رشته از متن را در خود دارند. یک

)ردیف( روشی برای حفظ بیشتر از یک مقدار در یک زمان می باشد که در واقع شبیه لیستی از آیتم ها می 

سترده در نظر گرفت. شما می توانید یک را می توان به عنوان ستون هایی در یک صفحه ی گ array باشد. یک

صفحه ی گسترئه تنها با یک ستون و یا تعداد زیادی ستون داشته باشید. داده ای که در یک ردیف مجزا حفظ 

 :می شود می تواند مشابه تصویر زیر باشد

 

عیت ها در ها برای هر ردیف دارای یک موقعیت عددی می باشند. این موق arrayمانند یک صفحه ی گسترده، 

می تواند یک مقدار در خود  array از شروع شده و متداوال افزایش می یابند. هر موقعیت نیز در یک array یک

و غیره می  36دارای مقدار  2، موقیت 14دارای  1و موقعیت  10دارای مقدار  0حفظ کند. در تصویر باال موقعیت 

 .باشد
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 تصویر باال، باید به جاوا اعالم کنید که چه نوع داده ای قرار است وارداز اعداد، مشابه  array برای برقراری یک

array اعداد صحیح، رشته ها، مقادیر ( شود Boolean سپس الزم است که اعالم کنید که .)و غیره array 

 :دارای چند موقعین می باشد

int[ ] aryNums; 

 

یک جفت کروشه ای است که بعد از نوع داده  array تنها تفاوت بین برقراری یک متغیر عدد صحیح طبیعی و یک

را دارید، کافی  array قرار می گیرد. کروشه ها برای اعالم به جاوا در مورد این که شما قصد برقراری یک

می باشد. درست مانند متغیرهای طبیعی، می توانید آنها را  aryNums مربوط به تصویر باال arrayهستند. نام 

 (.واهید نام گذاری کنید ) با همان استثنائاتی که قبال ذکر کردیمهر چیزی که می خ

عدد صحیح را دارید. این برنامه تعداد  array اما این مورد فقط به جاوا می گوید که شما قصد تنظیم یک

جدید  array object باید حفظ کند، اعالم نمی کند. برای انجام این کار باید یک array موقعیت هایی را که

 :نظیم کنیدت

aryNums = new int[6]; 

 

 شروع کرده اید که با عالمت تساوی دنبال می شود. پس از عالمت تساوی به لغت کلیدی array شما با نام

new  و سپس مجددا نوع داده ی خود، نیاز دارید.پس از نوع داده یک جفت کروشه قرار می گیرد. بین کروشه

 .باید حفظ کند array اندازه در واقع تعداد موقعیت هایی است کهدارید.  arrayها نیاز به اندازه ی 

 :اگر تمایل دارید، می توانید همه ی آنها را روی یک قرار دهید

int[ ] aryNums = new int[6]; 

 

موقعیت در آن تنظیم کند. پس از اجرای این خط، جاوا  6را با  array بنابراین ما به جاوا اعالم می کنیم که یک

مقدار صحیح تنظیم کرده  array اختصاص خواهد داد. از آنجایی که ما یک array مقادیر پیش فرض را برای

 .خواهد بود 0موقعیت  6ایم، مقادیر پیش فرض برای همه ی 
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مقادیر را به موقعیت های مختلف اختصاص دهید، این کار را به یک روش طبیعی انجام  array برای اینکه در یک

 :می دهید

aryNums[0] = 10; 

 

اختصاص داده می شود. مجددا کروشه ها  aryNums به نام array در یک 0به موقعیت  10در اینجا مقدار 

اختصاص  1با موقعیت  array را به یک 14برای اشاره به هر موقعیت استفاده می شوند. اگر بخواهید مقدار 

 :دهید، کد مربوط مانند زیر خواهید بود

aryNums[1] = 14; 

 

 :مانند زیر خواهد بود 2برای موقعیت  36و کد مربوط به مقدار 

aryNums[2] = 36; 

 

دارای عدد  array شروع می شوند، سومین موقعیت در یک 0ها از  array فراموش نکنید که از آنجایی که

 .می باشد 2شاخص 

 :آنها را مانند زیر تنظیم کنید قرار گیرند، می توانید array اگر بدانید که چه مقادیری قرار است در یک

int[ ] aryNums = { 1, 2, 3, 4 }; 

 

با استفاده از کروشه ها بعد از عالمت تساوی، می باشد.در بین کروشه ها  array این متد در حال تنظیم یک

و  1و دومین مقدار در موقعیت  0خواهد گرفت. اولین مقدار در موقعیت  array مقادیری را تایپ می کنید که

یا  new نیاز به کروشه دارید، اما نیازی به لغت کلیدی int غیره خواهد بود. توجه داشته باشید که هنوز پس از

 ، رشته و مقادیرint تکرار نوع داده و یا کروشه ها ندارید. اما این فقط مربوط می شود به نوع داده های مقادیر

char. به عبارت دیگر نیاز به لغت کلیدی new بنابراین می توانید این کار را انجام دهیددارید .: 

String[ ] aryStrings = {"Autumn", "Spring", "Summer", "Winter" }; 

 

 :اما این کار را نمی توانید انجام دهید
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boolean[ ] aryBools = {false, true, false, true}; 

 

 :دارید new هنوز نیاز به لغت کلیدی boolean array برای تنظیم یک

boolean[ ] aryBools = new boolean[ ] {false, true, false, true}; 

 

در یک کروشه  array را تایپ کنید که با موقعیت array ، نامarray برای به دست آوردن مقادیر مربوط به

 :دنبال می شود. مانند زیر

System.out.println( aryNums[2] ); 

 

باشد را چاپ می کند. اما اجازه  aryNums به نام array در یک 2ی با موقعت کد باال هر مقداری که در ردیف

 .بدهید کمی کدگذاذی تمرین کنیم

یک پروژه ی جدید آغاز کرده و آن را به میل خود نامگذاری کنید. فراموش نکنید که نام گروه را به یک مورد 

 .واضح تغییر دهید

 :تایپ کنید Main کد زیر را در متود جدید
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 :مشاهده کنید Output وقتی برنامه را اجرا می کنید باید تصویر زیر را در پنجره ی

 

باید چاپ شود. در بخش بعدی  18تغییر دهید و در عوض  5به  2از  print line را در array موقعیت عددی

 .ها خواهیم انداخت loop ها با array نگاهی به چگونگی استفاده از

 در جاوا آموزش آرایه و حلقه 
 

Array ها با loop ها در جای خود می آیند. در the previous section that  مشاهده کردید که برای اختصاص

 :از کد زیر استفاده می کردید array دادن مقادیر به موقعیت های

aryNums[0] = 10; 
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لی نمی باشد. به عنوان مثال یک دارید، این کار اصال عم array اما اگر اعداد زیادی برای اختصاص دادن به یک

اختصاص دهد. به  array را به موقعیت های یک 49تا  1برنامه ی قرعه کشی را در نظر بگیرید که باید اعداد 

استفاده کنید. در اینجا  loop ، می توانید از یک array جای تایپ یک لیست طوالنی از موقعیت ها و مقادیر

 :ار را انجام می دهدکدی را مشاهده می کنید که این ک

 

قرار می گیرد. به  loop مقدار صحیح را در خود حفظ کند. سپس کد 49تنظیم می کنیم تا  array بنابراین یک

 .دقت داشته باشید loop شرط نهایی

i < lottery_numbers.length 

 

Length یک پراپرتی از آبجکت های array ندازه یمی باشد که می توانید برای به دست آوردن ا array  از آن

می  array کمتر از اندازه ی i بنابراین، زمانی که مقدار در متغیر .استفاده کنید ) تعداد موقعیت هایی که دارد.(

 .به چرخش متداول خود ادامه خواهد داد loopباشد، این 

 :، می توان از خط زیر استفاده کردarray برای اختصاص دادن مقادیر به موقعیت ها در

lottery_numbers[i] = i + 1; 
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داریم. به یاد داشته باشید  i ، متغیری به نامarray بین کروشه های مربوط به نام hard-code به جای مقدار

 یک واحد افزایش می یابد. بنابراین هر موقعیت فقط با استفاده از مقدار loop که این متغیر هر بار با چرخش

loop داری که به هر موقعیت اختصاص داده شدهقابل دسترسی می باشد. مق i + 1 بنابراین مجددا  .می باشد

شروع  0از  loop را داریم، این بار با یک واحد افزوده به آن. از آنجایی که مقدار loop مقدار افزایش یافته ی

 .را به شما ارائه خواهد داد 49تا  1می شود، این برنامه اعداد 

اگر تمایل داشتید می توانید  ) .ی را که در هر موقعیت قرار دارد، چاپ می کندتنها مقدار loop خط دیگر در

 6قرار دهید. زمانی که مقادیر را در یک ردیف قرار دادید می توانید از  array کدی بنویسید که اعداد را در یک

شماره  6مقایسه ی عدد اول به عنوان شماره های قرعه کشی استفاده کنید. از کد دیگری استفاده کنید برای 

 (.ی یک یوزر با شماره های برنده، اکنون یک برنامه ی قرعه کشی در اختیار دارید

 .ها را مشاهده خواهید کرد array در بخش بعدی چگونگی مرتب سازی

 آموزش مرتب سازی آرایه ها در جاوا 
سازید. برای استفاده از متود های خود را مرتب  array متودهای داخلی دیگر جاوا به شما اجازه می دهند تا

دارید. شما این کار را با  Arrays ها، ابتدا نیاز به مراجعه به یک کتابخانه ی جاوا به نام array مرتب سازی

 عبارت .امتحان کنید your aryNums programme انجام می دهید. می توانید آن را با import عبارت

import زیر را اضافه کنید: 
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import java.util.Arrays; 

 

 :کد شما باید مشابه کد ارائه شده ی ما در زیر باشد

را وارد کرده اید، می توانید از متود مرتب سازی استفاده کنید. این کار بسیار  Arrays اکنون که کتابخانه ی

 .ساده می باشد

Arrays.sort( aryNums ); 

 

کنید. به محض اینکه نقطه را تایپ کردید،  را تایپ کرده و سپس یک نقطه تایپ Array ابتدا لغت

NetBeans لیستی از مواردی را نمایش خواهد داد که می توانید با array ها انجام دهید. لغت "sort"  را تایپ

کنید. سپس نام ردیف مورد نظر را که می خواهید مرتب کنید، بین یک جفت پرانتز قرار دهید. ) توجه کنید که 

 (.ندارید array د از نامنیازی به کروشه بع
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 :کافی نمی باشد؛ در اینجا کدی را مشاهده می کنید که می توانید امتحان کنید array و این برای مرتب سازی

 

 

در انتها ادامه پیدا می کند تا اینکه مقادیر را در هر موقعیت چاپ کند. وقتی کد اجرا می  for loop چرخش

 :ودشود، خروجی مانند شکل زیر خواهد ب
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 .با یک ترتیب صعودی مرتب شده است arrayهمانطور که مشاهده می کنید، 

به آبجکت های  array به هرحال مرتب سازی با ترتیب نزولی فقط با نوشتن کد مرتب سازی خودتان یا تغییر

نیاز به امکان پذیر می باشد. اگر  Collections و سپس وارد کردن از کتابخانه ی (Integer objects ) صحیح

یک مرتب سازی نزولی داشته باشید، در اینجا کدی را مشاهده می کنید که فقط این کار را انجام می دهد ) اگر 

 :تمایل دارید می توانید از این کد رد شوید.(

 آموزش آرایه ها و رشته ها در جاوا 
 

درست به روش اعداد صحیح انجام ها قرار دهید. این کار  array شما می توانید رشته هایی از متن را در داخل

 :می شود

String[ ] aryString = new String[5] ; 

  

aryString[0] = "This"; 

aryString[1] = "is"; 

aryString[2] = "a"; 

aryString[3] = "string"; 

aryString[4] = "array"; 

 

اختصاص داده می  array موقعیت درموقعیت تنظیم می کند. سپس متن به هر  5را با  array کد باال یک رشته

 .شود

قرار گرفته و هر چیزی را که در  array را مشاهده می کنید که در همه ی موقعیت های loop در اینجا یک

 :موقعیت ها وجود دارد، چاپ می کند
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int i; 

for ( i=0; i < aryString.length; i++ ) { 

System.out.println( aryString[i] ); 

} 

 

به چرخش خود ادامه می  loopباشد،  aryString به نام array کمتر از طول I که مقدار متغیری بع نام هنگامی

 .دهد

 :به شکل زیر خواهد بود Output وقتی که برنامه ی باال اجرا می شود، پنجره ی

 

توانید با اعداد ها اجرا کنید، درست مانند کاری که می  array شما می توانید یک مرتب سازی روی رشته ی

قبل  aa صحیح انجام دهید. اما مزتب سازی یک ترتیب صعودی براساس حروف الفبا می باشد، به این معنا که

قرار می گیرد. به هرحال جاوا برای مقایسه ی یک حرف در رشته ی شما با یک رشته ی دیگر از کاراکترهای  ab از

معناست که حروف بزرگ قبل از حروف کوچک قرار می گیرند. استفاده می کند. این به این  (Unicode) یونیکد

 :کد زیر را امتحان کنید
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 :تصویر زیر را نمایش خواهد داد Output وقتی که برنامه اجرا می شود، پنجره ی

 

ر اگر یک مرتب سازی الفبایی باشد، انتظا .در ابتدا قرار می گیرد This را مرتب کرده ایم، اما لغت array گرچه ما

در ابتدا قرار بگیرد. این اتفاق می افتد اگر تمام حروف کوچک باشند. در کد برنامه نویسی  a دارید که لغت
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به  Output کوچک تغییر دهید. اکنون برنامه را مجددا اجرا کنید. پنجره ی t را به This بزرگ از لغت T خود

 :شکل زیر نمایش داده می شود

 

اکنون در پایین قرار دارد. در بخش بعد نگاه دقیق تری به رشته ها  this لغتهمانطور که مشاهده می کنید، 

 .خواهیم داشت. بنابراین اکنون زیاد نگران این مورد نباشید. در عوض تمرین های زیر را بررسی کنید

ه ای برنام .14 ,2 ,35 ,47 ,6 ,23 :را تنظیم کنید تا مقادیر زیر را در خود داشته باشد array یک :تمرین

عدد را به دست آورید. ) می توانید ار اعداد صحیح برای این تمرین استفاده کنید  6بنویسید تا میانگین این 

با استفاده از مقادیر باال، می توانید کاری کنید که برنامه ی شما  :تمرین ( .که پاسخ شما را گرد خواهد کرد

در باال می توانید کاری کنید که برنامه ی  array ده از همانبا استفا :تمرین .چاپ کند array باالترین عدد را در

 .های چند بعدی در جاوا فرا خواهید گرفت array در بخش بعدی در مورد .شما فقط اعداد فرد را چاپ کند
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در بخش بعدی نگاهی به ردیف ها و رشته ها خواهیم  .مطمئنا موافق هستید که این مورد کمی گیج کننده است

 .داشت

 آموزش آرایه های چند بعدی در جاوا 
 

Array هایی که تاکنون استفاده کرده اید تناه یک ستون داده دارند. اما می توانید یک array  برای نگهداری

ها چند بعدی نامیده می شوند. به عنوان مثال یک صفحه ی  array بیشتر از یک ستون تنظیم کنید. این
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ستون داشته باشید، صفحه ی گسترده ی  5ردیف و  6ون ها در نظر بگیرید. اگر گسترده را با ردیف ها و ست

 :عدد را در خود داشته باشد، که ممکن است مانند تصویر زیر به نظر برسد 30شما می تواند 

 

چند بعدی موردی است که می تواند همه ی مقادیر باال را در خود داشته باشد، که آنها را مانند زیر  array یک

 :تنظیم کرده اید

int[ ][ ] aryNumbers = new int[6][5]; 

 

عادی تنظیم می شود، به جز اینکه در این مورد دو مجموعه کروشه دارید.  array به روش تنظیم یک array این

اولین مجموعه از کروشه ها برای ردیف ها می باشد و دومین مجموعه نیز برای ستون ها می باشد. در خط باال به 

چند بعدی،  arrayستون تنظیم کند. برای حفظ مقادیر در یک  5ردیف و  6با  array وا اعالم کرده ایم که یکجا

باید مراقب دنبال کردن ردیف ها و ستون ها باشید. در اینجا کدهایی را برای پر کردن اولین ردیف های اعداد از 

 :تصویر صفحه ی گسترده ی ما مشاهده می کنید

aryNumbers[0][0] = 10; 

aryNumbers[0][1] = 12; 

aryNumbers[0][2] = 43; 

aryNumbers[0][3] = 11; 

aryNumbers[0][4] = 22; 

 

آیتم هستند. برای پر کردن  5می باشند که  4تا  0می باشد. سپس ستون ها از  0بنابراین اولین ردیف، ردیف 

 :دومین ردیف کد زیر الزم می باشد

aryNumbers[1][0] = 20; 

aryNumbers[1][1] = 45; 

aryNumbers[1][2] = 56; 

aryNumbers[1][3] = 1; 

aryNumbers[1][4] = 33; 
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 .نی باشند 1اعداد ستون همان است، اما اعداد مربوط به ردیف همه 

داخل یکی  loop چند بعدی، استفاده از یک array تکنیک مورد نیاز برای دسترسی به همه ی آیتم ها در یک

 باشد. در اینجا کدی را مشاهده می کنید برای دسترسی به همه ی اعداد در باال. این برنامه از یکدیگر می 

double برای loop استفاده می کند: 

 

 برای ستون ها. در اولین چرخش از اولین for loop برای ردیف ها استفاده می شود و دومین for loop اولین

loopمقدار متغیر ، i  کد داخل  خوهد شد. 0عددfor loop یک loop دیگر می باشد. تمام این loop  دوم

استفاده خواهد  j دوم از یک متغیر به نام for loop .باشد، اجرا خواهد شد 0عدد  i هنگامی که مقدار متغیر

 .قابل استفاده می باشند array برای دسترسی به j و i کرد. متغیرهای

aryNumbers[ i ][ j ] 

 

چند بعدی استفاده می شود، ردیف به  array برای وارد کردن همه ی مقادیر به یک loop م دوبنابراین سیست

 .ردیف

  تمرین

برنامه ی فوق در جایی به پایان می رسد که در آن در حال نوشتن برنامه ای برای چاپ تمام مقادیر از صفحه ی 

 :چیزی شبیه به تصویر زیر خواهد بود Output گسترده هستیم. وقتی که این کار انجام می شود، پنجره ی
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Array  های چندبعدی می توانند گول زننده نیز باشند، اساسا به این دلیل که حفظ مسیر ستون ها و ردیف های

 .فرا خواهید گرفت array شما سخت می باشد! در بخش بعدی در مورد لیست های

 در جاوا  Array Lists آموزش استفاده از
 

قرار بگیرند، اطالعی ندارید، ممکن ست بهتر باشد از چیزی به  array یتم هایی که قرار است دراگر از تعداد آ

در واقع یک ساختار دینامیک داده می باشد، به این معنا که  ArrayListاستفاده کنید. یک  ArrayList نام

تار استاتیک داده می معمولی در جاوا یک ساخ array آیتم ها قابل حذف و اضافه از لیست می باشند. یک

 .خود را دارید array باشد، زیرا شما اندازه ی اولیه ی

 :وارد کنید java.util library ، ابتدا باید پوشه ای ازArrayList برای تنظیم یک

import java.util.ArrayList; 

 

 :جدید ایجاد کنید ArrayList سپس می توانید یک آبجکت

ArrayList listTest = new ArrayList( ); 

 

 .توجه کنید که این بار نیازی به کروشه ندارید

 :، عناصری به آن اضافه کنیدadd جدید داشته باشید، می توانید با متود ArrayList زمانی که آبجکت

listTest.add( "first item" ); 

listTest.add( "second item" ); 
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listTest.add( "third item" ); 

listTest.add( 7 ); 

 

اضافه کنید، قرار دهید. به هرحال فقط می توانید  ArrayList آنچه را که می خواهید به add بین پرانتزهای

می باشند.  String آبجکت ها را اضافه کنید. سه آیتم اولی که به لیست باال اضافه کرده ایم، آبجکت های

 .صحیح خواهد بودچهارمین آیتم یک عدد می باشد. اما این عدد یک آبجکت از نوع 

 :مورد اشاره قرار بگیرند get و با استفاده از یک متود Index آیتم ها در لیست می توانند توسط یک عدد

listTest.get( 3 ) 

 

شروع می کنند،  0خواهد گرفت. اعداد ایندکس شمارش را از  Index position 3 این خط آیتم را روی لیست در

 .تم خواهد بودبنابراین این آیتم چهارمین آی

 :حذف هم بکنید ArrayList شما می توانید آیتم ها را از یک

listTest.remove(2); 

 

 :یا می توانید از مقدار روی لیست استفاده کنید

listTest.remove( "second item" ); 

 

می کنید، خواهد شد، بنابراین وفتی از عدد شاخص استفاده  ArrayList حذف یک آیتم باعث تغییر اندازه ی

را حذف  2وقتی سعی در به دست آوردن یک آیتم روی لیست دارید، باید مراقب باشید. اگر آیتم شماره ی 

، منجر 3آیتم خواهد بود. سعی در به دست آوردن با عدد شاخص  3کرده ایم، بنابراین لیست فوق فقط حاوی 

 .به بروز خطا خواهد شد

را تنظیم کنید. ایک گروه در  Iterator، می توانید چیزی به نام یک ArrayList برای وارد شدن به هر آیتم در

 :نیز یافت می شود java.util کتابخانه ی

import java.util.Iterator; 
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 :جدید ضمیمه کنید Iterator را به یک آبجکت ArrayList می توانید

Iterator it = listTest.iterator( ); 

 

به  ArrayList تنظیم می کند که می تواند برای وارد شدن به آیتم ها در جدید Iterator این خط یک آبجکت

این است که این آبجکت دارای متودهایی به  Iterator استفاده شود. دلیل استفاده از یک آبجکت listTest نام

 :استفاده کنید loop می باشد. می توانید از اینها در یک hasNext و next نام

while ( it.hasNext( ) ) { 

System.out.println( it.next( ) ); 

} 

 

 وجود نداشته باشد، مقدار ArrayListرا گزارش می دهد. اگر آیتمی در  Boolean یک مقدار hasNext دمت

false خواهد بود. متود بعدی می تواند برای وارد شدن همه ی آیتم ها در لیست استفاده شود. 

 :زیر را امتحان کنیدبرای تست کردن همه ی این تئوری کد 
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 :به خطی که همه ی لیست را چاپ می کند، دقت داشته باشید

System.out.println( "Whole list=" + listTest ); 

 

وقتی کد اجرا می شود،  .این خط به شما یک روش سریع برای مشاهده ی آیتم های روی لیستتان ارائه می دهد

 :خواهد دادموارد زیر را نمایش  Output پنجره ی

first item second item third item 7 Whole list=[first item, third item, 7] Position 1=third item 

 به طور خالصه، وفتی از تعداد عناصری که قرار است در لیستی از آیتم ها قرار بگیرند، مطمئن نیستید، از

ArrayList اکنون بررسی .استفاده کنید array می کنیم. در بخش بعدی به بررسی رشته ها خواهیم  ها را رها

 .پرداخت

 آموزش رشته ها در جاوا 
 

یا  int در مورد رشته های جاوا موارد بیشتری از آنچه با چشم دیده می شود وجود دارد. بر خالف متغیرهای

ی متن کارهایی ، رشته ها آبجکت می باشند. و این در عمل به این معناست که با رشته هاdouble متغیرهای

 نمی توانید انجام دهید. ) همین مورد برای انواع داده ی int یا double می توانید انجام دهید که با متغیرهای

boolean ،byte ،single ،char ،float ،long و short نیز به کار می رود: آنها مانند رشته ها آبجکت نیستند) 

 .العات اصلی مربوط به رشته ها را مشاهده خواهید کردقبل از اجرای رشته های متن، در اینجا اط

 جاوا درچگونگی ذخیره ی رشته ها 
 

می باشد که تحت عنوان نام یک متغیر حفظ می شوند. رشته ی  Unicode یک رشته مجموعه ای از کاراکترهای

 .زیر را در نظر بگیرید

String someText = "Bill"; 
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دیگر برقرار کند. در مجموعه  "l" و یک"B" ،"i" ،"l" رشته آبجکت با چهار کاراکتراین خط به جاوا می گوید که یک 

به عنوان  Unicode مقادیر . u0042 ،\u0069 ،\u006c،\u006c\ :، این مقادیر عبارتند ازUnicode کاراکتر

ذخیره  u005a\تا  u0041\با استفاده از مقادیر  (Z تا A ) اعداد هگزادسیمال ذخیره می شوند. حروف بزرگ

ذخیره می  u007a\تا  u0061\ با استفاده از مقادیر هگزادسیمال ( z تا a ) می شوند، در حالیکه حروف کوچک

 .شوند

 .را مرتب سازی کردیم array وجود داشت که رشته های متن را حفظ می کرد. سپس array در بخش قبل یک

 

 .زیر می باشدوقتی که برنامه اجرا می شود، خروجی مانند تصویر 
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به ترتیب حروف الفبا مرتب شود،  arrayدر ابتدا قرار می گیرد. اگر قرار است  "This" قبال ذکر کردیم که لغت

با حرف کوچک دارای مقدار  "a" در ابتدا قرار بگیرد. این به این خاطر است که لغت "a" انتظار می رود که لغت

دارای یک مقدار  "T" می باشد. اما حرف بزرگ 97 می باشد، که عدد دهدهی u\0061 هگزادسیمال

در ابتدا قرار  "T" می باشد، بنابراین 97کمتر از  84است.  84می باشد که عدد دهدهی  u\0054 هگزادسیمال

 .می گیرد

بسیار خود، اجازه بدهید در موزد اجرای رشته های متن کارهایی انجام دهیم. رشته متدهایی که مورد بررسی 

 هیم داد، عبارتند ازقرار خوا

toUpperCasse toLowerCase compareTo IndexOf endWith, startsWith Substring Equals 

charAt trim valueOf 

متدهای اول در باال متدهای آسانی می باشند، که به حروف بزرگ و کوچک تبدیل می شوند. در بخش بعد در 

 .مورد آنها فرا خواهید گرفت

 حروف بزرگ و کوچک در جاوا آموزش تغییر به 
 

و  toUpperCase تبدیل رشته های خود به حروف بزرگ و کوچک کار آسانی می باشد: تنها از متودهای داخلی

toLowerCase استفاده کنید. 

 :برای این کار یک پروژه ی جدید را شروع کرده و کد زیر را به آن اضافه کنید



94 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 

تنظیم می کنند و سپس آن را چاپ می  "text to change" برای حفظ متن String دو خط اول از کد یک متغیر

به نام نتیجه را تنظیم می کند. و خط چهارم می باشد که در آن تبدیل را  String کنیم. خط سوم یک متغیر دوم

 :انجام می دهیم

result = changeCase.toUpperCase( ); 

 

 برای ما این رشته در متغیر .ی مورد نظر را تایپ کنید ابتدا رشته string برای استفاده از یک متود

changeCase  نامیده می شود. پس از نام متغیر یک نقطه تایپ کنید، سپس لیستی از متودهای موجود را

د مت( .را انتخاب کنید toUpperCase .مشاهده می کنید که می توانید در رشته ی خود از آنها استفاده کنید

 ).پرانتز دارد پس از آن نیاز به

پس از اینکه جاوا لغت را به حروف بزرگ تغییر داده است، ما رشته ی جدید را به متغیر نتیجه ی خود مرتب می 

 .کنیم

 :نتیجه ی زیر را نمایش خواهد داد Output وقتی برنامه اجرا می شود، پنجره ی



95 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 

 :خیره کنید. این کار نیز انجام می شوداما شما مجبور نیستید که لغت تغییر یافته را در یک متغیر جدید ذ

System.out.println( changeCase.toUpperCase( ) ); 

 

در اینجا جاوا تنها با تغییر رشته و بدون نیاز به اختصاص دادن نتیجه به یک متغیر جدید، به کار خود ادامه 

 .خواهد داد

استفاده کنید. این متود  toLowerCase در عوض اگر می خواهید فقط به حروف کوچک تغییر دهید، از متود

 .استفاده می شود toUpperCase درست به روش متود

 .در بخش بعدی چگونگی مقایسه ی رشته ها را در جاوا مشاهده خواهید کرد

 آموزش مقایسه ی رشته ها 
 

هگزادسیمال به جای شما می توانید یک متود را با متود دیگر مقایسه کنید. ) در هنگام مقایسه جاوا از مقادیر 

مقایسه کنید تا  "App" را با لغت "Ape" خود حروف استفاده خواهد کرد.(. به عنوان مثال اگر بخواهید لغت

استفاده کنید.  compareTo ببینید کدامیک نخست قرار می گیرد، می توانید از یک رشته متود داخلی به نام

 .اجازه بدهید چگونگی کار آن را بررسی کنیم

این کار نیازی به شروع یک پروژه ی جدید ندارید: به راحتی روی کدی که دارید کامنت بگذارید یا آن را  برای

 :حذف کنید. اکنون کد زیر را به آن اضافه کنید
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در کد باال  compareTo می باشند. متود "App"و  "Ape" ما دو رشته متغیر تنظیم کرده ایم که حاوی لغا ت

 :خط زیر می باشد

result = Word1.compareTo( Word2 ); 

 

 0و یا مساوی  0یا بیشتر از  0یک مقدار را گزارش می دهد. مقدار گزارش شده یا کمتر از  compareTo متد

 بعد از Word1 خواهد بود. اگر 0قرار بگیرد، مقدار گزارش شده کمتر از  Word2 قبل از Word1 می باشد. اگر

Word2 گزارش  0خواهد بود. اگر هر دو لغت یکشان باشند، مقدار  0ش شده بزگتر از قرار بگیرد، مقدار گزار

 .خواهد شد

به یک متغیر بازمی گرداند. ما مقدار را در یک  compareTo بنابراین الزم است کقداری را اختصاص دهید که

رد را در متغیر نتیجه در کد به سادگی تست می کنند تا مو IF عبارات .متغیر صحیح به نام نتیجه قرار می دهیم

 .مشاهده کنند
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به هرحال وقتی یک رشته از متن را با رشته ای دیگر مقایسه می کنید، جاوا به جای حروف واقعی، مقادیر 

هگزادسیمال تاکید شده را مقایسه می کند. از آنجایی که حروف بزرگ دارای مقدار هگزادسیمال کمتری نسبت 

قرار خواهد گرفت. می توانید این  ape در a قبل از حرف کوچ App در A به حروف کوچک هستند، حرف بزرگ

 "Word1 is more than Word2" تغییر دهید. خروجی "ape"را به  "Ape" مورد را امتحان کنید. در کد خود

 .قرار خواهد داد app را بعد از ape خواهد بود، به این معنا که از لحاظ الفبایی جاوا لغت

همانطور که از نام آن پیداست  .وجود دارد compareToIgnoreCase متود مرتبط به نام برای حل مشکل یک

قرار  App قبل از ape حروف بزرگ و کوچک نادیده گرفته می شوند. با استفاده از این متود از لحاظ الفبایی لغت

 .خواهد گرفت

 .هیم دادرا مورد بررسی قرار خوا indexOfدر بخش بعدی متد مفید دیگری به نام 

  indexOf آموزش استفاده از متد
 

برای قرار دادن یک کاراکتر یا یک رشته در داخل یک رشته ی دیگر استفاده می شود. به عنوان  indexOf متد

مثال می توانید از آن برای بررسی وجود کاراکتر @ در یک آدرس ایمیل استفاده کنید. اجازه بدهید از این مثال 

 .مدر کد استفاده کنی

 :مجددا می توانید روی کد خود کامنت بگذارید یا آن را حذف کنید. اما کد جدیدی برای امتحان کردن وجود دارد
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تنظیم کرده و به آن  char میخواهیم وجود نماد @ را در آدرس ایمیل بررسی کنیم، بنابراین ابتدا یک متغیر

دقت داشته باشید.(. پس از تنظیم یک  char متغیرمقدار '@' اختصاص می دهیم. ) به نماد عالمت نقل قول 

می باشد. دلیل این که نتیجه یک عدد صحیح می باشد  int آدرس ایمیل، یک متغیر نتیجه داریم، این یک متغیر

یک مقدار گزارش خواهد داد. این مقدار عدد مربوط به موقعیت کاراکتر عالمت را  indexOf این است که متود

 :یمیل باز خواهد گرداند. در اینجا خط مربوطه را مشاهده می کنیددر رشته ی آدرس ا

result = email_address.indexOf( ampersand ); 

 

را تایپ کنید. بین  indexOfرشته ای که در حال جستجوی آن هستید در ابتدا قرار می گیرد. پس از یک نقطه، 

 یا نام متغیر ) گزینه ها تایپ کردن یک کاراکتر مجزا یکی از این :گزینه های زیادی دارید indexOf پرانتزهای

char) می باشد. ما متغیر عالمت خود را (ampersand) بین پرانتزهای indexOf  قرار داده ایم. جاوا موقعیت

 .کاراکتر @ را در آدرس ایمیل به ما خواهد گفت. این مقدار را در متغیر نتیجه ذخیره خواهد کرد

خواهد بود. ممکن است تصور کنید که عالمت @ پنجمین کاراکتر در آدرس  4کنید خروجی  وقتی کد را اجرا می

 .شروع می کند 0شمارش را از  indexOf ایمیل می باشد، اما
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را گزارش می  -1مقدار  indexOfبه هرحال اگر کاراکتر در لغتی که آن را جستجو می کنید وجود نداشته باشد، 

نماد @ را از آدرس ایمیل خود حذف کنید. سپس مجددا کد خود را اجرا کنید که  دهد. برای امتحان این مورد

 .را به عنوان خروجی مشاهده خواهید کرد -1

به نفع خود استفاده کنید. در اینجا مجددا کدی را مشاهده می کنید با  -1می توانید از مقدار گزارش شده ی 

 :کند که مقدار متغیر نتیجه را امتحان می IF یک عبارت

 

 .باشد، می توانیم به یوزر اجازه ی ادامه ی کار بدهیم -1عدد  indexOf بنابراین اگر نتیجه ی

برای تست کردن بیشتر از یک کاراکتر استفاده کنید. کد زیر آدرس ایمیل را چک می  indexOf می توانید از

 :تمام می شود "com."کند اگر با 
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برای حفظ متنی هستیم که می  Stringینکه اکنون در حال استفاده از متغیر کد تقریبا یکسان می باشد، به جز ا

 .آن را بررسی کنیم char و نه متغیر (com.) خواهیم برای وجود

یافت نشد، مجددا نتیجه  indexOfکه قبل از نقطه ی مربوط به  string اگر متنی که در جستجوی آن هستیم در

موقعیت اولین کاراکتر هماهنگ سازی را گزارش  indexOfاین صورت گزارش داده خواهد شد. در غیر  -1ی 

 .شروع می کنید، نقطه هفتمین کاراکتر در آدرس ایمیل می باشد 0خواهد داد. در کد فوق وقتی شمارش را از 

می توانید یک موقعیت شروع نیز برای جستجوهای خود تعیین کنید. در مثال آدرس ایمیل می توانیم جستجو 

را پس از نماد @ آغاز کنیم. در اینجا کدی را می بینید که موقعیت نماد @ را تعیین می کند و  "com." برای

 .استفاده می کند "com." سپس از آن به عنوان موقعیت آغازین برای جستجوی
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 :خط زیر در واقع خط جدید کد می باشد

result = email_address.indexOf( dotCom, atPos ); 

 

می باشد. ما هنوز رشته ای داریم که در جستجوی آن هستیم  indexOf وت افزودن یک متغیر اضاقه بین پرانتزهایتنها تفا

قرار می گیرد(، اما اکنون یک موقعیت ابتدایی برای جستجو داریم. این موقعیت  dotcom) که متنی است که در متغیر 

برای تعیین موقعیت نماد @ در آدرس ایمیل به  indexOfبا استفاده از  atPos می باشد. مقدار atPos مقدار متغیری به نام

 .، جستجو را از این موقعیت آغاز خواهد کرد که پیش فرض می باشد0دست می آید. بنابراین جاوا به جای شروع از 

Ends With … Starts With 

 :استفاده کنید endsWith برای برنامه ی فوق می توانید از متود داخلی

Boolean ending = email_address.endsWith( dotcom ); 

 

را گزارش خواهد  false یا true تنظیم کنید، زیرا متود پاسخ endsWith برای Boolean الزم است یک متغیر

قرار می گیرد و متنی که در  endsWith داد. رشته ای که سعی در تست کردن آن دارید، بین پرانتزهای

گزارش داده می  true قبل از آن می آید. اگر متن در جستجوی رشته باشد، یک مقدارجستجوی آن هستید 

 :اضافه کنید if … else خواهد بود. برای بررسی مقدار می توانید یک عبارت false شود، در غیر اینصورت

System.out.println( "Invalid Email Address" ); 

} 
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else { 

System.out.println( "Email Address OK " ); 

}  

if (ending == false ) { 

 

 .به روشی مشابه استفاده می شود startsWith متود

Boolean startVal = email_address.startsWith( dotcom ); 

 

 .می باشد Boolean از false یا true مجددا مقدار گزارش شده یک مقدار

  .را فرا خواهید گرفت substring در بخش بعدی چگونگی استفاده از متودی به نام

  Substring آموزش متد
نامیده می شود. این متود به شما اجازه می دهد تا یک متن را از  substring یک متد واقعا مفید برای شما متود

متن دیگر جدا سازید. برای مثال در برنامه ی فوق در آدرس ایمیل خود می توانیم پنج کاراکتر آخر را از کل 

 .است یا نه co.uk رس جدا کرده و بررسی کنیم که آیاآد

می خواهیم دو حرف اول از نام خانوادگی را تغییر دهیم و آنها را با دو حرف اول یک  substring برای تمرین با

 :بنابراین اگر این نام را داشته باشیم .نام شخصی جابه جا سازیم و بالعکس

"Bill Gates" 

 با "Bill"از  "Bi" را بسازیم. بنابراین "Bites"جابه جا سازیم تا لغت  "Bill" از "Bi" ا بار "Gates" از "Ga" حروف

"Ga"  از"Gates" جابه جا خواهد شد تا لغت "Gall" را بسازد. نام جدید چاپ شده "Gall Bites" خواهد بود. 

 :به این صورت کار می کند Substring .در قسمت بیشتر این برنامه استفاده خواهیم کرد substring ما از

String FullName = "Bill Gates"; 

String FirstNameChars = ""; 

  

FirstNameChars = FullName.substring( 0, 2 ); 

 

برای جستجو یک رشته تنظیم می کنید. رشته ای که سعی در جستجوی آن دارید، بعد از  "Bill Gates" در مورد

، را تایپ کنید. دو روش برای substring، نام متود، (dot)یک عالمت تساوی قرار می گیرد. بعد از یک نقطه 
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را داریم.  2و  0عدد  وجود دارد و تفاوت در اعداد بین پرانتزها می باشد. در کد فوق دو substringاستفاده از 

در رشته آغاز می شود و وقتی دو عدد دارید، این فرایند  0این به این معناست که گرفتن کاراکترها در موقعیت 

قرار می گیرند. اگر می  FirstNameChars متوقف می شود. این دو کاراکتر بازگردانده می شوند و در متغیر

 :، کافیست کار زیر را انجام دهیدخواهید درست در انتهای رشته قرار بگیرید

String test = FullName.substring( 2 ); 

 

آغاز  FirstName تنها یک عدد داریم. اکنون جاوا از کاراکتر دو در رشته ی substring این بار بین پرانتزهای

 .درست در انتهای رشته می گیرد 2خواهد کرد و سپس کاراکترها را از موقعیت 

جدید آغاز کنید تا این برنامه را امتحان کنید. یک خط چاپ به انتهای کد خود اضافه کرده و کد یک برنامه ی 

 :شما نیز باید مانند زیر باشد

 

 :باید شبیه به تصویر زیر باشد Output وقتی که برنامه اجرا می شود، پنجره ی
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 .را داده است "Bill" به ما اجازه ی گرفتن دو کاراکتر اول نام substring بنابراین متود

داشتیم. ممکن است تصور کنید برای  substring بین پرانتزهای 2و یک  0برای گرفتن دو کاراکتر اول، یک 

 :می توانستیم این کار را انجام دهیم "Gates"از  "Ga" گرفتن

= FullName.substring(5, 2); 

 

آغاز  "Gates"در  "G" به جاوا می گوید که از 5ار بعد از همه ی اینها هنوز دو کاراکتر می خواهیم. فقط این ب

در این رشته آغاز کرده  5(. بنابراین از موقعیت 1می باشد و نه  0کنید. ) اولین موقعیت در یک رشته موقعیت 

 .و دو کاراکتر را بگیرید

 پرانتزهای به هرحال اجرای آن کد منجر به بروز خطا خواهد شد. این به این حاطر است که دومین عدد بین

substring  به معنای تعداد کاراکترهایی که می خواهید بگیرید نیست، بلکه به معنای موقعیت نهایی در رشته

از رشته به اتمام برسد. از  2، به جاوا می گوییم که در کاراکتری در موقعیت 2می باشد. با مشخص کردن 

 .بروید، خطایی دریافت می کنید 2موقعیه  به عقب بازگشته و به 6آنجایی که نمی توانید از موقعیت 

می  "l" حرف 2شروع کنید، ممکن است تصور کنید که موقعیت  0از  "Bill" نکته: اگر شمارش را در رشته ی )

 (.قبل از کاراکتر در آن موقعیت آغاز می کند و پس از آن substring باشد و حدس شما درست است. اما

 :می توانید مانند زیر عمل کنید "Gates" از "Ga" بنابراین برای گرفتن

FullName.substring( 5, FullName.length( ) - 3 ); 

 

کاراکتر می باشد. طول رشته تعداد کاراکترهایی است که آن رشته  3اکنون دومین عدد طول رشته منهای 

کاراکتر  7کنار بگذارید، کاراکتر شامل فاصله، می باشد. اگر سه کاراکتر را  10دارای  "Bill Gates" .دارد

به پایان  7شروع شده و در کاراکتر  5می گوییم که در کارامتر  substring بنابراین ما به .خواهید داشت

 .برسد

می بود، این  "Billy Gates" به درستی کار می کند. اما اگر نام شما "Bill Gates" این برنامه برای افرادی با نام

را می گیرد که به هیچ  "G" بنابراین کد فوق کاراکتر فاصله به عالوه ی حرف .کردبرنامه به درستی کار نمی 
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وجه کاراکترهای مورد نظر ما نیستند. ما می خواهیم که برنامه با هر دو نامی که وارد می شوند، کار کند. 

 .بنابراین باید کمی زیرک تر باشیم

فاصله در هر دو نام دقت داشته باشیم. دو کاراکتری کاری که می توانیم انجام دهیم این است که به موقعیت 

که می خواهیم از نام دوم بگیریم همیشه درست بعد از کاراکتر فاصله قرار می گیرند. ما به کدی احتیاج داریم 

 .که دو کاراکتر اول بعد از فاصله را بگیرد

 .استفاده کنیم indexOf برای اشاره به موقعیت فاصله می توانیم از

int spacePos = FullName.indexOf(" "); 

 

قرار دهید. این کاراکتر پس از  (") برای تعیین کاراکتر فاصله، می توانید یک فاصله بین دو نماد نقل قول

قرار می گیرد. مقدار بازگشت داده شده یک عدد صحیح خواهد بود که موقعیت اولین  indexOf پرانتزهای

 .می باشد FullName ی رویداد از کاراکتر فاصله در رشته

یک خط چاپی  Output این تمرین را می توانید با اضافه کردن خط فوق به کد خود امتحان کنید: برای چک کردن

 :اضافه کنید

 

 :برنامه را اجرا کنید تا خروجی زیر را مشاهده کنید
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 یت برای گرفتن دو کاراکتر اول ازمی باشد. ما می توانیم از این واقع 4بنابراین در این رشته فاصله در موقعیت 

"Gates"  یا در واقع هر نام دوم دیگری استفاده کنیم. به جاوا می گوییم که از اولین کاراکتر بعد از فاصله آغاز

 .و در دو کاراکتر بعدی به اتمام برساند

FullName.substring( spacePos + 1, (spacePos + 1) + 2) 

 

 :عبارتند از substring هایبنابراین دو عدد بین پرانتز

spacePos + 1, (spacePos + 1) + 2 

 

و دو کاراکتر بعد از این موقعیت به  (space + 1) ما می خواهیم که از اولین کاراکتر بعد از فاصله آغاز کنیم

 2 + (spacePos + 1) :اتمام برسانیم که به این شکل می باشد

در دو خط قرار می  substringد جدید )خطوطی که هایالیت شده اند. متد خطوط زیر را به کد خود اضافه کنی

 :(.گیرد، اما شما اگر تمایل داشته باشید می توانید روی یک خط قرار دهید
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 :مانند زیر خواهید بود Output وقتی که برنامه را اجرا می کنید، پنجره ی

 

اریم. آنچه اکنون باید انجام دهیم گرفتن بقیه ی کاراکترها را د Gates از "Ga" و Bill از "Bi" بنابراین اکنون ما

 .از دو نام و سپس جابه جایی آنها می باشد

 :برای گرفتن بقیه ی کاراکترها از نام اول استفاده کنیم substring مجددا می توانیم از

String OtherFirstChars = ""; 

OtherFirstChars = FullName.substring( 2, spacePos ); 

System.out.println( OtherFirstChars ); 

 

 :و همچنین کاراکترهای باقیمانده از نام دوم

String OtherSurNameChars = ""; 
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OtherSurNameChars = FullName.substring((spacePos + 1) + 2, 

FullName.length() ); 

  

System.out.println( OtherSurNameChars ); 

 

 :دقت کنید. برای گرفتن دیگر کاراکترهای نام اول، اعداد عبارتند از substring پرانتزهایبه اعداد بین 

spacePos 

 

شروع کرده و درست به موقعیت فاصله برود. به هرحال گرفتن بقیه ی  2این به جاوا می گوید که از موقعیت 

 :نام دوم کمی دشوارتر خواهد بود

(spacePos + 1) + 2, FullName.length( ) 

 

(spacePos1 + 1) + 2 ما می خواهیم که در طول  .موقعیت شروع سومین کاراکتر از دومین نام می باشد

 .رشته به پایان برسانیم که بقیه ی کاراکترها را دریافت خواهیم کرد

 :خطوط های الیت شده ی زیر را به کد خود اضافه کنید
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 :خروجی مانند زیر خواهید بود

 
 (concatenation) ت های نام را داریم. برای اتصال آنها به یکدیگر، می توانیم از الحاقاکنون تمام قسم

 :استفاده کنیم
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می توانیم از خطوط چاپی رها شویم و از یک یوزر بخواهیم که نام اول و نام دوم را وارد کند. در اینجا برنامه ی 

 :(ه کلید می باشد که قبال از آن استفاده کرده ایدجدید را مشاهده می کنید ) تنها افزایش برای ورودی صفح
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باید مانند تصویر زیر  Output وقتی برنامه را اجرا می کنید و نام و نام خانوادگی را وارد می کنید، پنجره ی

 :باشد
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 یک نامالبته باید چند برنامه ی بررسی خطا نیز اضافه کنیم. اما خواهیم پذیرفت که یوزر می تواند یک نام و 

در غیر اینصورت برنامه با شکست مواجه می شود. به هرحال اجازه  .خانوادگی با یک فاصله بین آنها وارد کند

 .داشته باشیم equals بدهید ادامه داده و نگاهی به متود

 در جاوا  equals آموزش متد
در جاوا استفاده کنید. دز  equalsمی توانید شباهت دو رشته را با یکدیگر چک کنید. به این منظور از متود 

 :اینجا کد مربوط به آن را مشاهده می کنید

 

را تنظیم می کنند،  string در این کد سعی داریم شباهت دو آدرس ایمیل را بررسی کنیم. دو خط اول دو متغیر

طر است که برقرار می کند. این به این خا Boolean برای هر آدرس ایمیل یک متغیر. سومین خط یک متغیر

 :را بازمی گرداند. چهارمین خط جایی است که در آن از متد استفاده می کنیم false یا trueمقدار  equals متود
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isMatch = email_address1.equals( email_address2 ); 

 

ر قبل از ، رشته ای را قرار می دهید که سعی دارید آن را بررسی کنید. رشته ی دیگequals بین پرانتزهای متود

 عبارت .(true or false) متود تساوی قرار می گیرد. جاوا به شما می گوید که آیا این دو یکسان هستند یا نه

IF این موضوع را بررسی می کند. 

فقط آبجکت ها را مقایسه می کند. این برای رشته ها خوب می باشد، زیرا آنها نیز  equals به هرحال متود

استفاده کنید. برای مثال این  equal از متود int می توانید برای مقایسه ی متغیرهایآبجکت می باشند. اما ن

 :کد منجر به بروز خطای زیر خواهد شد

int num1 = 12; 

int num2 = 13 

Boolean isMatch = false; 

  

isMatch = num1.equals(num2); 

 

را به یک آبجکت  int توانید نوع داده ی نوع اولیه ی داده می باشد و نه یک آبجکت. شما می int متغیر

 :بازگردانید، گرچه

int num1 = 12; 

Integer num_1 = new Integer(num1); 

 

 به یک آبجکت عدد صحیح برگردانده شده است. به استفاده از کلمه ی کلیدی num1 با نام int در اینجا متغیر

new دقت کنید. بین پرانتزهای Integer داده ی، نوع اولیه ی int  را قرار می دهید که قصد تغییر آن را به یک

 .آبجکت دارید

  .می باشد. در بخش بعد به بررسی این متد خواهیم پرداخت charAt متد مفید دیگری در جاوا

 در جاوا  charAt آموزش متد
 

در جاوا به این  charAt متود .می توانید چک کنید که کدام کاراکتر مجزا در یک رشته ی خاص قرار می گیرد

 :منظور استفاده می شود. در اینجا کد مربوط به آن را مشاهده می کنید



114 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

String email_address = "meme@me.com"; 

char aChar = email_address.charAt( 4 ); 

System.out.println( aChar ); 

 

 مقدار گزارش شده متغیری از نوعرا در رشته ی آدرس ایمیل بررسی می کند.  4این کد حرف مربوط به موقعیت 

char می باشد: 

char aChar = email_address.charAt( 4 ); 

 

، آن موقعیتی در charAt وقتی که کد فوق اجرا می شود، خروجی کاراکتر @ می باشد. عدد بین پرانتزهای

 از رشته ی4موقعیت در اینجا قصد داریم به کاراکتری در  .رشته می باشد که سعی در بررسی آن دارید

email_address  شروع می شود، درست مانند 0برسیم. مجددا شمارش از substring. 

گرفتن یک حرف از یک رشته متغیر میباشد که توسط یک یوزر تایپ شده و  charAt یک استفاده ی مفید از

تایپ کرده و  Y خواهید کهتبدیل شده است. برای مثال می توانستید از یوزر ب char سپس به یک متغیر مجزای

 :تایپ کرده و خارج شود. نگاهی به این کد داشته باشید N ادامه دهد و یا یک
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استفاده کنیم.  Scanner ، مستقیما از گروهchar نمی توانیم برای دریافت یک حرف مجزا و ذخیره در یک متغیر

 next نیم که یوزر وارد کرده است. یکبرای گرفتن رشته ی بعدی استفاده می ک ( )next بنابراین از متود

integer ،next long ،next double و حتی next Boolean وجود دارد. اما هیچگونه next char  .وجود ندارد

 (.را به عنوان یک عدد صحیح ذخیره می کند Unicode یک عدد char ) به یاد داشته باشید که یک متغیر

کاراکتر از هر رشته ای که یوزر وارد می کند استفاده کنیم، حتی اگر یوزر برای گرفتن یک  charAt میتوانیم از

 :یک حرف مجزا وارد کرده باشد

char aChar = aString.charAt( 0 ); 

 

و  aString در رشته ای به نام رشته ی 0تمام آنچه می گوییم عبارت است از " گرفتن کاراکتر در موقعیت 

 "aChar سپس ذخیره ی آن در متغیر

فاده از عالمت تمی باشد، اضافه کرده ایم. ) به اس aChar برای تست کردن آنچه در متغیر IF ما یک عبارت

 (.دقت داشته باشید Y در اطراف حرف)‘( نقل قول انفرادی 

 در جاوا  (replace) آموزش متد جایگزینی
کاراکتر در یک رشته ی خاص برای جایگزین کردن همه ی وقایع مربوط به یک  (replace) متود جایگزینی

 :استفاده می شود. این جمله را در نظر بگیرید

"Where are you books?" 

 :کنیم. کد مربوط را در اینجا مشاهده می کنید "you"را جایگزین  "your" ما قصد داریم که لغت
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پرانتزهای متود قرار می گیرد با وجود دارد و آنها در آنچه بین  replace روش های زیادی در استفاده از متود

 یکدیگر متفاوت هستند. ما یک ترتیبی از کاراکترها را با ترتیبی دیگر جایگزین می کنیم. کاما مانند کلمه ی

with این دو را از یکدیگر مجزا می کند ،. 

 :همچنین می توانید یک کاراکتر مجزا را جایگزین کنید

aString.replace( '£', '@' ) 

 

 .را می خواند "@ Replace £ with" کد فوق

در متودهای جایگزینی خود استفاده  (regular expression) شما می توانید از چیزی به نام عبارت متداول)

 (کنید، اما این مسئله خارج از این آموزش می باشد

Trim 
نند کاراکترها، تب ها و شما فضاهای سفید را می توانید در رشته های خود مرتب کنید. فضای سفید مواردی ما

 به عبارت دیگر کاراکترهایی که شما نمی توانید ببینید. استفاده از متود –می باشند  newline کاراکترهای

trim آسان می باشد: 

String amend = " white space "; 

amend = amend.trim( ); 

 

 قرار می گیرد. کاراکترهای خالی قبل از لغتبعد از رشته ای که می خواهید اصالح کنید،  trim بنابراین متود

"white" و پس از "space" در کد باال حذف خواهند شد. 

 .روی رشته های وارد شده فکر بسیار خوبی می باشد trim اگر از طرف یوزر ورودی دریافت می کنید، استفاده از

  .مت شده از متن می باشنداکنون اجرای رشته را رها کرده و ادامه می دهیم. بخش بعد رشته های فر

  Formatted Strings آموزش
مجموعه ای از  printf می توانند فرمت شده و خروجی شوند. فرمان printf رشته های متن با استفاده از فرمان

)مشخصات فرمت( را درک می کند. سپس این فرمان یک رشته از  format specification کاراکترها با عنوان
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و و آن را قالب بندی می کند، براساس مشخصات قالب تایید شده. به عنوان مثال فرض کنید که متن را گرفته 

 :متنی را در ستون های مرتب نمایش دهد، مانند تصویر زیر Output می خواهیم پنجره ی

 

و  Exam_Name اولین ستون از سمت چپ و دومین ستون از سمت راست مرتب شده اند. کد مربوط به

Exam_Grade مانند زیر می باشد: 

String heading1 = "Exam_Name"; 

String heading2 = "Exam_Grade"; 

System.out.printf( "%-15s %15s %n", heading1, heading2); 

 

برای به دست آوردن ستون مرتب شده از سمت چپ نیاز به یک نماد درصد، یک نماد منها، تعداد کاراکترها و 

 .کاراکتر مرتب شده از سمت چپ می باشد 15به معنای  ''15s-%''دارید. بنابراین  (کوچک s ) "s" سپس حرف

برای به دست آوردن یک ستون مرتب شده از سمت راست همان ترتیب کاراکترها استفاده می شوند، به جز 

 .عالمت منها

اراکترها با عالمت های استفاده می شود. دقت داشته باشید که ک n% نماد newline برای به دست آوردن یک

 .نقل قول دوتایی احاطه شده اند

 اولین کاما در کد فوق مشخصات قالب .پس از یک کاما، متنی را تایپ می کنید که قصد قالب بندی آن را دارید

( format specification ) را از متنی که قرار است قالب بندی شود، جدا می سازد. 

 :ای مختلف را مشاهده می کنیددر اینجا جدول هایی از گزینه ه
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استفاده کنید یا، برای اعداد شناور ممیزی، از  "d" اگر بخواهید اعداد را قالب بندی کنید یا می توانید از کاراکتر

 ."f" کاراکتر

 قالب بندی اعداد صحیح

 

 
 :قالب بندی اعداد ممیزی شناور

 

را  (floating point) صحیح و قالب بندی ممیز شناور، عدد String در اینجا مثال هایی از کدهای مربوط به

 .مشاهده می کنید. آنها را برای خود امتحان کنید
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 .مکان را با فضاهایی در سمت چپ، اشغال می کنند 10مانند فوق، اما اعداد 
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مکان  اضافه کنید. عدد ممیزی دارای شش newline یک عدد ممیزی شناور را قالب بندی کرده و یک کاراکتر

 .اعشاری خواهد بود
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 .درست مانند فوق، اما تنها دو قسمت اعشاری را قالب بندی خواهد کرد

 

 .و سرانجام، در اینجا جدولی را از شروع این بخش قالب بندی مشاهده می کنید
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 :در اینجا نیز کد مربوط به قالب بندی فوق را مشاهده می کنید

 

ید و چگونگی به دست آوردن آن را مشاهده کنید. اگر پیغام خطا دریافت یک تمدین با قالب بندی داشته باش

  .اشتباه گرفته باشید "d" را با قالب بندی نوع "s" کردید، ممکن است قالب بندی نوع
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 متدهای جاوا 
 

متد جاوا مجموعه ای از وضعیت هاست که برای اجرای یک عملکرد گروه بندی می شوند. به عنوان مثال وقتی 

 را فرا خوانی می کنید، درواقع سیستم چندین عبارت را برای نمایش یک پیغام در System.out.println متد

console اجرا می کند. 

اکنون شما چگونگی ایجاد متودهای خود را با بازگشت مقادیر یا بدون بازگشت مقادیر، فراخوانی یک متود با 

با استفاده از همان نام ها و به کارگیری متود انتزاع در طراحی پارامترها و بدون پارامترها، بارگذاری متودها 

 .برنامه فرا خواهید گرفت

 ایجاد متد 
 با توجه به مثال زیر می توانید ترکیب یک متد را توضیح دهید

public static int funcName(int a, int b) 

   

{ 

   

  // body 

   

} 

 

 :در اینجا

 

 public static  :نندهاصالح ک 

 int  :نوع بازگشت 

 funcName  :نام عملکرد 

  a, b  :پارامترهای فرمال 

 int a, int b  :لیست پارامترها 

 :نیز شناخته می شوند Functions یا Procedures متودها با عنوان
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 Procedures   :هیچ مقداری را بازنمی گرداند. 

 Functions  :یک مقدار را بازمی گردانند. 

 :حاوی یک تیتر و یک بدنه می شود. همین مورد در زیر نشان داده شده استتعریف متود 

 

 :مثال

modifier returnType nameOfMethod (Parameter List) { 

   

 // method body 

   

} 

 

 :ترکیب نمایش داده شده در باال حاوی

 

 Modifier :نوع access ن انتخابی می باشدمربوط به متود را تعریف می کند و استفاده از آ 

 returnType :متود ممکن است یک مقدار را بازگرداند 

 nameOfMethod  : این نام متود می باشد. ویژگی خاص متود حاوی نام متود و لیست پارامترها می

 .باشد

 Parameter List  : لیست پارامترها که حاوی نوع، ترتیب و تعداد پارامترهای یک متود می باشد. اینها

 .بی هستند، متود ممکن حاوی هیچ پارامتری نباشدانتخا

 method body  :بدنه ی متود تعریف می کند که متود با عبارات چه انجام می دهد. 

  مثال

 و num1 می باشد. این متود دارای دو پارامتر ()max متود تعریف شده ی باال به نام source code در اینجا

num2  دو بازمی گرداندمی باشد و حداکثر را بین هر: 
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/** the snippet returns the minimum between two numbers */ 

   

public static int minFunction(int n1, int n2) { 

   

   int min; 

   

   if (n1 > n2) 

   

      min = n2; 

   

   else 

   

      min = n1; 

   

    

   

   return min;  

   

} 

 

 فراخوانی متد 
 

برای استفاده از یک متد ابتدا باید فراخوانده شود. دو روش در فراخوانی یک متد وجود دارد، به عنوان مثال 

 .متدی که یک مقدار را بازمی گرداند و متدی که هیچ چیز بازنمی گرداند

، کنترل برنامه به فراخوانی فرایند فراخوانی ماود ساده می باشد. وقتی که برنامه ای یک متد را فرامی خواند

 :متد تغییر می یابد. سپس این متد فراخوانده شده کنترل را به فراخواننده تحت دو شرط، بازمی گرداند، وقتی

 بازگشت عبارت اجرا می شود 

 اتمام متد در حال بستن گروه می باشد 

گرفته می شوند. اجازه بدهید گزارش می دهند، برای فراخوانی یک عبارت در نظر  (void) متدهایی که پوچ

 :مثالی را در نظر بگیریم

System.out.println("This is tutorialspoint.com!") ; 

 

 :با مثال زیر قابل درک می باشد returning مقدار متد

int result = sum(6, 9) ; 
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 مثال

 :کنیددر زیر مثالی از چگونگی تعریف یک متد و چگونگی فراخوانی آن را مشاهده می 

public class ExampleMinNumber{ 

   

    

   

   public static void main(String[] args) { 

   

      int a = 11; 

   

      int b = 6; 

   

      int c = minFunction(a, b); 

   

      System.out.println("Minimum Value = " + c); 

   

   } 

   

    

   

   /** returns the minimum of two numbers */ 

   

   public static int minFunction(int n1, int n2) { 

   

      int min; 

   

      if (n1 > n2) 

   

         min = n2; 

   

      else 

   

         min = n1; 

   

    

   

      return min;  

   

   } 

   

} 

 

 :این مثال نتیجه ی زیر را تولید خواهد کرد

 

Minimum value = 6  
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  void لغت کلیدی
 

به ما اجازه می دهد تا متدهایی را ایجاد کنیم که هیچ مقداری را بازنمی گرداند. در مثال زیر  void لغت کلیدی

که هیچ مقداری را بازنمی می باشد  void را در نظر می گیریم. این متد یک متد methodRankPoints یک متد

، که methodRankPoints(255.7)باید یک عبارت باشد، به عنوان مثال void فراخوانی به یک متد .گرداند

 یک عبارت جاواست که با یک نقطه ویرگول به پایان می رسد، همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است 

 

 مثال

public class ExampleVoid { 

   

    

   

   public static void main(String[] args) { 

   

      methodRankPoints(255.7); 

   

   } 

   

    

   

   public static void methodRankPoints(double points) { 

   

      if (points >= 202.5) { 

   

         System.out.println("Rank:A1"); 

   

      } 

   

      else if (points >= 122.4) { 

   

         System.out.println("Rank:A2"); 

   

      } 

   

      else { 

   

         System.out.println("Rank:A3"); 

   

      } 

   

   } 

   

} 
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 :این مثال نتیجه ی زیر را تولید خواهد کرد

Rank:A1  

 با مقدار انتقال پارامترها 
 

باید منتقل شود. اینها باید به همان ترتیبی باشند که  argumentهنگام کار تحت فرایند فراخوانی، 

 .پارامترهای مربوطه در تعیین متود هستند. پارامترها می توانند با مقدار یا با مرجع منتقل شوند

 argument پارامتر می باشد. از این طریق مقدارانتقال پارامترها با مقدار به معنای فراخوانی یک متود با یک 

 .به پارامتر منتقل می شود

ها، حتی پس از فراخوانی  argumentبرنامه ی زیر مثالی از انتقال پارامتر با مقدار را نشان می دهد. مقادیر 

 .متود، بدون تغییر باقی می مانند

public class swappingExample { 

   

    

   

   public static void main(String[] args) { 

   

      int a = 30; 

   

      int b = 45; 

   

    

   

      System.out.println("Before swapping, a = " + 

   

                          a + " and b = " + b); 

   

    

   

      // Invoke the swap method 

   

      swapFunction(a, b); 

   

      System.out.println("\n**Now, Before and After swapping values will be 

same here**:"); 

   

      System.out.println("After swapping, a = " + 

   

                         a + " and b is " + b); 

   

   } 
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   public static void swapFunction(int a, int b) { 

   

    

   

      System.out.println("Before swapping(Inside), a = " + a 

   

                           + " b = " + b); 

   

      // Swap n1 with n2 

   

      int c = a; 

   

      a = b; 

   

      b = c; 

   

    

   

      System.out.println("After swapping(Inside), a = " + a 

   

                           + " b = " + b); 

   

   } 

} 

 

 :این مثال نتیجه ی زیر را به دنبال دارد

Before swapping, a = 30 and b = 45 

   

Before swapping(Inside), a = 30 b = 45 

   

After swapping(Inside), a = 45 b = 30 

   

    

   

**Now, Before and After swapping values will be same here**: 

   

After swapping, a = 30 and b is 45 

 

Metho Overloading  
 

 method وقتی که یک گروه دارای دو و یا چند متود هم نام اما با پارامترهای متفاوت می باشد، این امر

overloading  نامیده می شود، که متفاوت باoverriding می باشد. در overriding  ،یک متد دارای همان نام

 .نوع، تعداد پارامترها و غیره می باشد
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اجاره بدهید بگوییم که می  .اجازه بدهید مثال قبل را برای یافتن حداقل تعداد عدد صحیح در نظر بگیریم

برای ایجاد دو یا چند متد هم  overloading را پیدا کنیم. سپس مفهوم double نوع خواهیم حداقل تعداد

 .نام اما با پارامترهای متفاوت، معرفی خواهد شد

 :مثال زیر همین مورد را توضیح می دهد

public class ExampleOverloading{ 

   

    

   

   public static void main(String[] args) { 

   

      int a = 11; 

   

      int b = 6; 

   

      double c = 7.3; 

   

      double d = 9.4; 

   

      int result1 = minFunction(a, b); 

   

      // same function name with different parameters 

   

      double result2 = minFunction(c, d); 

   

      System.out.println("Minimum Value = " + result1); 

   

      System.out.println("Minimum Value = " + result2); 

   

   } 

   

    

   

  // for integer 

   

   public static int minFunction(int n1, int n2) { 

   

      int min; 

   

      if (n1 > n2) 

   

         min = n2; 

   

      else 

   

         min = n1; 

   

    

   

      return min;  

   

   } 
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   // for double 

   

   public static double minFunction(double n1, double n2) { 

   

     double min; 

   

      if (n1 > n2) 

   

         min = n2; 

   

      else 

   

         min = n1; 

   

    

   

      return min;  

   

   } 

   

} 

 

  : این مثال نتیجه زیر را به دنبال دارد

Minimum Value = 6  

Minimum Value = 7.3 

ی متفاوت برنامه را خوانا می سازد. در اینجا دارای یک نام می باشند، اما پارامترها overloading متدهای

  .نتیجه می باشد doubleو (integer) دارند. حداقل تعداد انواع صحیح

 

متد جاوا مجموعه ای از وضعیت هاست که برای اجرای یک عملکرد گروه بندی می شوند. به عنوان مثال وقتی 

 پیغام دررا فرا خوانی می کنید، درواقع سیستم چندین عبارت را برای نمایش یک  System.out.println متد

console اجرا می کند. 

اکنون شما چگونگی ایجاد متدهای خود را با بازگشت مقادیر یا بدون بازگشت مقادیر، فراخوانی یک متد با 

پارامترها و بدون پارامترها، بارگذاری متدها با استفاده از همان نام ها و به کارگیری متد انتزاع در طراحی 

 .برنامه فرا خواهید گرفت
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  Command-Line های argument اده ازاستف
 

گاهی اوقات وقتی برنامه ای را اجرا می کنید، تمایل خواهید داشت که اطالعات را به برنامه انتقال دهید. این 

 .انجام می شود ( )main ها به argumentکار به وسیله ی انتقال خط فرمان 

م برنامه را در هنگام اجرا روی خط فرمان دنبال اطالعاتی است که مستقیما نا command-line argument یک

های خط فرمان در داخل یک برنامه ی جاوا بسیار آسان می باشد، آنها مانند  argument می کند. دسترسی به

 .منتقل می شوند ( )main به String رشته ها در ردیف

 

  مثال

 :فراخوانده شد، نمایش می دهد های خط فرمان را که از طریق آنها argument برنامه ی زیر همه ی

public class CommandLine { 

   

    

   

   public static void main(String args[]){  

   

      for(int i=0; i 

 

 :اجرای این برنامه را به شکلی که در زیر نشان داده شده، امتحان کنید

java CommandLine this is a command line 200 -100 

 

 :این برنامه نتیجه ی زیر را به دنبال دارد

args[0]: this 

   

args[1]: is 

   

args[2]: a 

   

args[3]: command 

   

args[4]: line 

   

args[5]: 200 
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args[6]: -100 

 

 سازنده ها 
و از  یک سازنده در هنگام ایجاد، یک آبجکت را مقدار دهی می کند. این سازنده هم نام گروه خود می باشد

 .لحلظ نحوی مشابه یک متد است. به هرحال سازنده ها هیچ نوع بازگشتی مشخصی ندارند

معموال برای دادن مقادیر اولیه به متغیرهای نمونه که توسط گروه تعریف شده اند ، یا برای اجرای دیگر روش 

 .کردهای راه اندازی که برای ایجاد یک آبجکت کامل ، از یک سازنده استفاده خواهید 

همه ی گروه ها دارای سازنده هستند، چه شما برای آن تعریف کنید و چه نکنید، زیرا جاوا به طور خودکار یک 

سازنده ی پیش فرض ارائه می دهد که همه ی متغیرهای عضو را به صفر مقدار دهی می کند. به هرحال زمانی 

 .گر مورد استفاده قرار نمی گیردکه شما سازنده ی خود را تعریف می کنید، سازنده ی پیش فرض دی

 .در اینجا مثال ساده ای را می بینید که از یک سازنده استفاده می کند

 

 مثال

// A simple constructor. 

   

class MyClass { 

   

   int x; 

   // Following is the constructor 

   

   MyClass() { 

   

      x = 10; 

   

   } 

   

} 

 

 :سازنده را برای آبجکت های اولیه فرا می خوانید، مانند زیر

public class ConsDemo { 

    public static void main(String args[]) { 

   

      MyClass t1 = new MyClass(); 

   

      MyClass t2 = new MyClass(); 
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      System.out.println(t1.x + " " + t2.x); 

   

   } 

   

} 

 

اکثر اوقات، به سازنده ای نیاز خواهید داشت که یک یا چند پارامتر را می پذیرد. پارامترها به همان روشی به 

یک سازنده اضافه می شوند که به یک متد اضافه می شوند، تنها کافیست آنها را در داخل پرانتزها و پس از 

 .نام سازنده قرار دهید

 :ساده ای را مشاهده می کنید که از یک سازنده استفاده می کند در اینجا مثال

// A simple constructor. 

   

class MyClass { 

   

   int x; 

   // Following is the constructor 

   

   MyClass(int i ) { 

   

      x = i; 

   

   } 

   

} 

 

 :می خوانید، مانند زیرسازنده را برای مقدار دهی آبجکت ها فرا 

public class ConsDemo { 

   public static void main(String args[]) { 

   

      MyClass t1 = new MyClass( 10 ); 

   

      MyClass t2 = new MyClass( 20 ); 

   

      System.out.println(t1.x + " " + t2.x); 

   

   } 

   

} 

 

 :نتیجه ی زیر را تولید می کنداین مثال 
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Variable Arguments(var-args) 

 

JDK 1.5 شما را قادر به انتقال یک متغیر عددی از argument  های هم نوع به یک متود می سازد. پارامتر در

 :متود مانند زیر اعالم می شود

typeName... parameterName 

 variable-length می شود، تعیین می کنید. فقط یک پارامتردر اعالم متود، نوع را که با یک )...( دنبال 

ممکن است در یک متود تعیین شود و این پارامتر باید آخرین پارامتر باشد. هر پارامتر معمول دیگری باید قبل 

 .از آن قرار بگیرد

public class VarargsDemo { 

   public static void main(String args[]) { 

   

      // Call method with variable args   

   

            printMax(34, 3, 3, 2, 56.5); 

   

      printMax(new double[]{1, 2, 3}); 

   

   } 

   

    

   

   public static void printMax( double... numbers) { 

   

   if (numbers.length == 0) { 

   

      System.out.println("No argument passed"); 

   

      return; 

   

   } 

   

    

   

   double result = numbers[0]; 

   

    

   

   for (int i = 1; i <  numbers.length; i++) 

   

      if (numbers[i] >  result) 

   

      result = numbers[i]; 

   

      System.out.println("The max value is " + result); 

   

   } 
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} 

 

 The max value is 56.5 The max value is 3.0 :این مثال نتیجه ی زیر را به دنبال دارد

 : ( )finalize متد
 

 garbage ممکن است متودی را تعریف کنید که درست قبل از تخریب نهایی یک آبجکت به وسیله ی

collector  ،فراخوانده خواهد شد. این متود finalize( )  نامیده می شود و می تواند برای اطمینان دادن این

 .مسئله استفاده شود که آیا به درستی به پایان رسیده

برای اطمینان از بسته شدن یک فایل باز در آن آبجکت استفاده کنید.  ( )finalize برای مثال: ممکن است از

 .ی از آن گروه را بازیابی کنند، زمان اجرای جاوا آن برنامه را فرا می خواندهروقت الزم است آبجکت

 .، فعالیت هایی را تعیین می کنید که باید قبل از تخریب یک آبجکت اجرا شوند ( )finalize در داخل متد

 :دارای این فرم کلی می باشد ( )finalize متد

protected void finalize( ) 

   

{ 

   

   // finalization code here 

   

} 

 

در اینجا لغت کلیدی محافظت شده یک تعیین کننده است که با کد تعریف شده در خارج گروه آن، مانع 

 .می شود ( )finalize دسترسی به

برنامه و حتی از اجرای آن مطلع نمی شوید. برای مثال اگر  ( )finalize این به این معناست که شما از زمان اجرای

 .اجرا نخواهد شد ( )finalizeاتفاق بیفتد،  garbage collection ی شما قبل از وقوع

  :این مثال نتیجه ی زیر را به دنبال دارد

 

Minimum Value = 6 Minimum Value = 7.3 
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متفاوت برنامه را خوانا می سازد. در اینجا دارای یک نام می باشند، اما پارامترهای  overloading متدهای

 .نتیجه می باشد doubleو (integer) دارند. حداقل تعداد انواع صحیح

 آموزش نوشتن متدهای جاوا برای خودتان 
 

در بخش های قبل از متدهایی استفاده کرده اید و مشاهده کرده اید که متدهای داخلی چقدر می توانند مفید 

 .خودتان فراخواهید گرفتباشند. در این بخش چگونگی نوشتن متدهایی را برای 

 ساختار یک متد
یک متد گروهی کد می باشد که کار خاصی انجام می دهند. اما متدهایی هستند که به روش خاصی تنظیم 

تیتر جایی است که در آن به جاوا می گویید که چه  .شده اند. شما یک تیتر متد و یک بدنه ی متد دارید

به همراه نوع  .(و غیره string ، یک مقدارdouble ، یک مقدارint مقداریک ) مقداری را متد باز خواهد گرداند

مقدار بازگردانده شده به یک نام برای متد خود نیاز دارید که این نام نیز در تیتر قرار می گیرد. می توانید 

جایی است که  مقادیر را به متدهای خود انتقال دهید و این مقادیر بین دو پرانتز قرار می گیرند. بدنه ی متد

 .کد شما قرار می گیرد

 

می باشد. پس از نوع  int در ابتدا قرار می گیرد که در کد باال یک نوع (return type) نوع گزارش شده ی متد

نامیده ایم. بین پرانتزها به totalمتد نیاز به یک فاصله دارید که با نام متد شما دنبال می شود. متد باال را 

 .توزیع می کنیم که یک عدد صحیح خواهد بود aNumber ما در متد متغیری به نام جاوا گفته ایم که
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کد شما برای متد بین کروشه ها  .برای جدا کردن این متد از هر نوع کد دیگری، نیاز به یک جفت کروشه دارید

ت که می در متد باال دقت کنید. مشخص است که نشان دهنده ی مقداری اس return قرار می گیرد. به لغت

خواهید پس از اجرای کد خود از متد خود گزارش دهید. اما این مقدار باید از همان نوع بازگشتی در تیتر متد 

 .شروع کرده باشید، مقدار بازگشتی نمی تواند یک رشته باشد int total باشد. بنابراین اگر متد را با

در بخش قبل فکر کنید. ممکن است که  Trim به گاهی اوقات اصال نمی خواهید که جاوا موردی را بازگرداند.

به کار خود ادامه دهد و چیزی به شما بازگردانده نشود. یک متد که هیچ مقداری را به  Trim بخواهید فقط متد

نیست. در  returnتنظیم شود. در برخی موارد نیازی به لغت کلیدی  void شما بازنمی گرداند، می تواند با لغت

 .مشاهده می کنید که هیچ مقداری را باز نمی گردانداینجا متدی را 

 

تمام کاری که متد باال انجام میدهد چاپ کردن یک متن می باشد. این متد می تواند به کار خود ادامه دهد، 

 .تنظیم کرده ایم. هیچ مقدار گزارش داده ای وجود ندارد void بنابراین آن را با عنوان یک متد

ی که به آنها منتقل شود، ندارند. شما می توانید تنها چند کد را اجرا کنید. در اینجا یک متدها نیاز به مقادیر

 .بدون انتقال هیچ مقداری مشاهده می کنید (خالی) void متد

 

 .را مشاهده می کنید که دارای هیچ مقداری برای انتقال نمی باشد int و در تصویر زیر متد
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نتزها در هر دو متد خالی هستند. اما هنوز الزم می باشند. اگر این پرانتزها همان طور که مشاهده می کنید پرا

 .را استفاده نکنید، با پیغام خطا روبرو خواهید شد

 .در بخش بعد در مورد فراخوانی و فعال کردن متدها فرا خواهید گرفت

 آموزش فراخوانی متد جاوا 
 

عمل نکنید، کاری انجام نمی دهند. قبل از مشاهده ی چگونگی متدها تا زمانی که آنها را فرا نخوانده و وارد 

انجام این کار، اجازه بدهید گروه دیگری را به پروژه اضافه کنیم. به جای مسدود کردن گروه اصلی، می توانیم 

 (.همه ی متدها را در آن قرا دهیم.)در مورد گروه ها در بخش بعد بیشتر فرا خواهید گرفت

نیز تغییر نام  Main جدید آغاز کنید. پروژه ی خود را نام گذاری کرده و متد Java Application یک پروژه ی

 و گروه را prjmethods کلیک کنید. در تصویر زیر پروژه ی خود را با عنوان Finish دهید. سپس روی

TestMethods نام گذاری کرده ایم. 
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 عبارت File کلیک کنید. از منوی File روی NetBeans برای افزودن یک گروه جدید به پروژه ی خود، از منوی

New File را انتخاب کنید. یک دیالوگ باکس برای شما ظاهر خواهد شد. در بخش Categories گزینه ی 

Java و در بخش File Types گزینه ی Java Class را انتخاب کنید. سپس روی دکمه ی Next  در پایین

نام نهاده  MyMethods ک نام برای گروه جدید خود تایپ کنید. ما گروه خود راکلیک کنید. در مرحله ی دوم، ی

 .ایم. شما می توانید هر چیز دیگری را به عنوان پیش فرض قرار دهید

 

خواهد بود. روی  prjmethodsایجاد می کنیم که در پروژه ی  MyMethods بنابراین ما یک گروه دوم به نام

یک تب  NetBeans س از آن فایل گروه جدید ایجاد خواهد شد. در نرم افزارکلیک کنید و پ Finish دکمه

جدید با کامنت های پیش فرض در مورد چگونگی تغییر الگوها ظاهر خواهد شد. اگر تمایل داشته باشید، می 

 .توانید این کامنت ها را حذف کنید. سپس پنجره ای با کد زیر برای شما ظاهر خواهد شد



141 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 

تنها با یک گروه خالی با نامی که  – وجود ندارد Main د به آن توجه کنید این است که این بار متدموردی که بای

انتخاب کرده اید و یک جفت آکوالد برای کد شما. اجازه بدهید یکی از متدهای خود را اضافه کنیم. بنابراین کد 

 .زیر را به گروه خود اضافه کنید

 

به آن پرداختیم. در این متد چیزی بین پرانتزها مبنی بر اینکه قصد  total نام می باشد که قبال با int این متد

و ذخیره ی  10+  10توزیع هر مقداری بر روی آن نداریم، وجود ندارد. تمام آنچه متد انجام می دهد افزودن 

شد. مقداری  می باشد. این مقداری است که از این متد بازگردانده خواهد a_Value پاسخ در متغیری به نام

که پس از لغت کلیدی گزارش شده است، باید با نوع بازگشتی از تیتر متد هماهنگ باشد. در مورد مثال ما این 

 .می باشند int امر درست می باشد، زیرا هر دو از نوع
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دیده نمی  total در خارج از متد a_Value این مسئله مهم می باشد که در ذهن داشته باشید که متغیر )

شود: هر متغیری که در داخل متد تنظیم شده باشد، در خارج آن متد قابل دسترس نمی باشد. این متغیر با 

 (در واقع در داخل متد قرار می گیرد –شناخته می شود  local عنوان متغیر

یم قصد دار .Main انتخاب کنید، موردی با متد NetBeans را در TestMethods تب total برای فراخوانی متد

 .فرابخوانیم Main را از متد total متد

 می باشد. خط زیر را به متد MyMethods اولین کاری که باید انجام شود، ایجاد یک آبجکت جدید از گروه

Main خود اضافه کنید. 

 

ی نامیده م MyMethods برای ایجاد یک آبجکت جدید از یک گروه، با نام گروه آغاز کنید، در مورد مثال ما گروه

و غیره می باشد. به عبارت دیگر نوع متغیری که در حال ایجاد آن  int ،double ،String شود. این به جای

تایپ  MyMethodsمی باشد. پس از یک فاصله، یک نام برای متغیر جدید MyMethodsهستید یک متغیر 

هنوز با آن کاری نکرده ایم. این نامیده ایم.)زیر این مورد خط کشیده شده، زیرا  test1 کنید. ما مورد خود را

 (می باشد NetBeans یک مورد

می  new object دنبال می شود که به معنای new یک عالمت تساوی بعد از آن قرار می گیرد که با لغت کلیدی

یک فاصله قرار دهید که مجددا با نام گروه شما دنبال می شود. این بار پس از  new باشد. پس از لغت کلیدی

 ویرگرول    گروه نیاز به یک جفت پرانز دارید. خط را به روش معمول به پایان برسانید، با یک نقطهنام 
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(semi-colon)   آنچه در اینجا انجام داده ایم، ایجاد یک آبجکت MyMethods  جدید با نامtest1  .می باشد

در دسترس خواهد  TestMethods مربوط به گروه Main از متد MyMethods در داخل گروه total اکنون متد

 .بود

 .برای وارد عمل کردن متد، خطوط زیر را اضافه کنید

 

، قرار می گیرد. test1می باشیم. پس از عالمت تساوی نام گروه ما،  aVal با نام int ما در حال تنظیم یک متغیر

متدهای موجود نمایش می  جعبه ای را با NetBeans .برای دسترسی به متدها در گروه یک نقطه تایپ کنید

 .دهد

 

در لیست موجود می باشد ) دیگر متغیرها در متدها داخلی می باشند.(. پرانتزها خالی هستند،  total متغیر

دابل  total ، در سمت راست نمایش داده می شود. رویintزیرا متد ما مقادیر را نمی پذیرد، اما نوع بازگشتی، 

 .اضافه کنید. سپس در انتهای خط یک نقطه ویرگول تایپ کنید کلیک کنید تا آن را به کد خود

 .در انتها یک خط چاپی اضافه کنید
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 .صفحه ی زیر را نمایش خواهد داد Output وقتی که کد اجرا می شود، پنجره ی

 

شما بنابراین برای فراخوانی یک متد که یک مقدار را بازمی گرداند، دقت کنید که چه نوع مقداری توسط متد 

می  aVal بازگردانده می شود. سپس این مقدار را به یک متغیر جدید اختصاص دهید، در مورد ما این متغیر

 .باشد. اما وقتی که یک نقطه پس از نام آبجکت خود تایپ می کنید، متد باید در دسترس باشد

نمی  aVal ر جدیدی مانندمی باشد، نیازی به اختصاص دادن آن به متغی void به هرحال اگر متد شما از نوع

 .را که قبال بررسی کردید، اضافه کنید void خود بازگشته و متد MyMethods باشد. به عنوان مثال به گروه
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نامیده می شود. این متد نیز دارای پرانتزهای خالی می باشد که به آنها هیچ مقداری  print_text این متد جدید

 .ن متد انجام می دهد چاپ کردن متن می باشداختصاص نمی دهیم. تمام کاری که ای

 .بازگردید و خط زیر را اضافه کنید TestMethods را اضافه کرده اید، به گروه void زمانی که متد

test1.print_text( ) 

 .به محض اینکه نقطه را تلیپ کردید، باید متد جدید را مشاهده کنید که روی لیست ظاهر می شود
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مقادیری که این متدها در سمت  .print_text و total که اکنون روی لیست هستند عبارتند ازاما متدهای ما 

 .می باشند void و int نمایش می دهند

می باشد، نیازی به تنظیم یک مقدار بازگشتی ندارید. تمام  (void) یک متد خالی print_text از آنجایی که متد

می باشد که قصد فراخوانی آن را دارید. سپس  void و یک متد (dot)آنچه نیاز دارید نام آبجکت، یک نقطه 

 .جاوا تنها با اجرای کد در داخل متد شما ادامه خواهد داد

 .شما باید صفحه ای مانند زیر نمایش دهد Output کد خود را اجرا کنید و پنجره ی

 

 .در بخش بعد نگاه دقیق تری به انتقال مقادیر به متدها خواهیم داشت

 آموزش انتقال مقادیر به متدهای جاوا 
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شما می توانید مقادیر را به متدهای جاوای خود طوری انتقال دهید که با این مقدار کاری انجام شود. این مقدار 

 .در بین پرانتزهای متد قرار می گیرد

 .را اضافه کنید total خود بازگردید. اکنون دومین متد MyMethos به گروه

 

تفاوت بین این دو این است که متد جدید دارای مقداری در بین پرانتزها  .total :تد هم نام داریماکنون دو م

نامیده می شود. شما می توانید  method overloading می باشد. جاوا اجازه ی این کار را به شما می دهد که

هرحال نمی توانید یک نوع متغیر  هر تعداد متد هم نام که می خواهید با هر مقدار بازگشتی داشته باشید. به

را بازمی  int داشته باشید که مقادیر total مشابه بین پرانتزها داشته باشید. بنابراین نمی توانید دو متد

در داخل پرانتزها هستند. به عنوان مثال نمی توانید این کار را انجام  int گرداند که هر دوی آنها دارای مقادیر

 .دهید
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int total( int aNumber ) {  

        int a_Value = aNumber + 20; 

         return a_Value; 

        } 

        int total( int aNumber ) { 

        int a_Value = aNumber + 50; 

        return a_Value;  

        } 

 

دارای تیترهای یکسان متد می باشند. قبل از اینکه متد گرچه هر دو متد دو کار متفاوت انجام می دهند، هر دو 

 .جدید خود را امتحان کنید، چند کامنت مستقیما در باالی متد اضافه کنید

 

 در متدهای فوق مخفف param مشاهده خواهید کرد که کامنتها در یک لحظه چگونه عمل می کنند. اما

parameter رای مقدار بین پرانتزهای تیترهای متد می باشد. می باشد. یک پارامتر یک اصطالح تخصصی ب

نامیده می شود و این پارامتر دارای مقادیر صحیح می باشد. به استفاده ی کاراکتر @  aNumber پارامتر ما

 .دقت داشته باشید returnو  param قبل از

به این مقدار انتقالی می  20تمام کاری که ما با خود متد انجام می دهیم، انتقال یک مقدار صحیح و افزودن 

 .باشد. مقدار بازگشتی مجموع هر دو می باشد

 .اکنون به کد خود بازگردید و خط زیر را به آن اضافه کنید

 مثال

int aVal2 = test1.total(30); 
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تایپ کردید، لیست پیش رو دوباره مشاهده خواهید کرد. متد  test1 به محض اینکه نقطه را بعد از آبجکت

مورد زیر را  NetBeans شما روی آن خواهد بود. روی متد جدید کلیک کنید تا آن را مشخص کنید وجدید 

 .نمایش خواهد داد

اکنون کامنت های اضافه شده در باکس آبی در زیر لیست متدها نمایش داده می شوند. هرکس دیگری که 

از return@و  param@ د. خطوطوارد متد شما شود، باید قادر به تشخیص کاری که انجام می دهد، باش

 .می شوند bold کامنت ها پر شده و حالت

را بین پرانتزها تایپ کنید. سپس یک نقطه ویرگول در  30را اضافه می کنید، عدد  total2 اما زمانی که متد

 .انتهای خط تایپ کنید. اکنون متد اصلی شما باید مشابه زیر باشد

 

 .قرار می گیرد aNumber تحویل داده شده و در متغیر total دیدتایپ شده بین پرانتزهای متد ج 30
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 .زمانی که مقدار را تحویل می دهید، متد می تواند وارد کار شود

 .یک خط چاپی وارد کد خود کنید

 مثال

System.out.println( "Method result2= " + aVal2 ); 

 

 .ی زیر را نمایش می دهدصفحه  Output سپس برنامه ی خود را اجرا کنید. پنجره ی
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 .بازمی گرداند aVal2 اضافه کرده و سپس پاسخ را به متغیری به نام 20را به  total ،30 بنابراین متد

 .در بخش بعد، در مورد چگونگی انتقال بیشتر از یک مقدار به متدهای خود را فرا خواهید گرفت

 آموزش انتقال مقادیر چندگانه به متدها 
 your MyMethodsشما می توانید بیشتر از یک مقدار را به متدهای خود انتقال دهید. متدهای زیر را به 

class اضافه کنید. 

 

تمام آنچه این متد انجام می دهد، چاپ کردن یک مورد می باشد. بین پرانتزهای مربوط به نام متد، دو مقدار 

وقتی این متد را فرا می خوانیم،  .aVal به نام int یک متغیر و aStringبه نام  String وجود دارد، یک متغیر

ابتدا نیاز به رشته و سپس نیاز به یک عدد داریم. سعی کنید آن را به روش دیگری انجام دهید و پیغام خطا 

 .دریافت خواهید کرد

 .خود بازگردید و فراخوانی زیر را به متد انجام دهید TestMethods به گروه

  مثال

test1.print_text( "The value was ", aVal2 ); 

 

 .نمایش داده شود NetBeans باید در لیست print_text دوباره متد
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 .، بین پرانتزها می باشندvoidمقادیری )پارامترها( که تعیین می کنیم، همراه با متد بازگشتی، 

 .اما پنجره ی برنامه نویسی اصلی شما اکنون شبیه به تصویر می باشد

 

 aVal2 دو مقداری که انتقال می دهیم، توسط یک کاما مجزا می شوند. توجه داشته باشید که مقدار داخل

می باشد. گرچه نام  aVal در واقع print_text انتقال داده شده باشد. به هرحال نام متغیر داخل پرانتزهای

آنچه شما انجام می دهید انتقال  های دو متغیر متفاوت می باشند، اما این مسئله مشکلی ایجاد نمی کند.

 .به پایان می رسد aVal2 با همان مقدار aVal مقادیر به متد می باشد. بنابراین متغیر
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 .زیر را مشاهده کنید Output اکنون اگر برنامه ی خود را اجرا کنید، باید پنجره ی

 

خواهیم نوشت، بنابراین شما باید زیاد ما متدها را رها می کنیم. همانطور که پیش می رویم، متدهای بیشتری 

 .برنامه نویسی آبجکت محور –تمرین کنید. بخش بعد در مورد گروه ها می باشد 

 آموزش کالس های جاوا 
 

در این بخش چگونگی ایجاد آبجکت ها را فرا خواهید گرفت. یادگیری کالس ها را تقریبا در یخش قبل آغاز کرده 

در برخی موارد در مورد تفاوت بین یک آبجکت و کالس گیج می  .می پردازیم اید. اکنون به جزئیات بیشتری

شوید، گرچه وقتی درمورد یک کالس صحبت می کنیم در واقع در مورد خود کد صحبت می کنیم، کدی که کاری 

 .انجام نمی دهد. وقتی کد را برای انجام کار فعال می سازید، این کد یک آبجکت می باشد

اد می کنید، یک کد برای انجام یک کار خاص می نویسید. این کار ممکن است مربوط به یک وقتی کالسی ایج

کارمند باشد، اما فروش شرکت نیز در همان زمان شکل نمی گیرد. برای آمار فروش باید یک کالس مجزا 

ید. آمار در یک پروژه ی دیگر استفاده کن (employee) بنویسید. به این روش می توانید از کالس کارمند

 .می باشند (redundant data) فروش داده ی برکنار شده

وقتی که سعی دارید نظریه های خود را در کالس ها به کار برید، باید مسئله ی برکناری را در ذهن داشته 

 "باشید و از خود بپرسید: " آیا کدی در این کالس وجود دارد که نیازی به آن در اینجا نیست؟

 بوط به این بخش، کالسی خواهیم نوشت که شامل چند تمرین خواهد بود. روی وب سایت مادر مورد مثال مر

(www.tahlildadeh.com)  .چند امتحان وجود دارد که می توانید به رایگان به آنها دسترسی داشته باشید

دارند که می  سوال می باشد. تمرین های مختلفی وجود 50در یک زمان سوال داده می شود و هر امتحان دارای 
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توانید به آنها دسترسی داشته باشید. در مورد مثال ما، سواالت را ساده می کنیم. نام شخصی که امتحان می 

 .و یک درجه را ثبت می کنیم 50گیرد، ایمکه کدام امتحان گرفته شده، نمره از 

 .اجازه بدهید که یکی از موارد را شروع کنیم

 را فرا بخوانید و سپس نام متود را از exams جاوا ایجاد کنید. پوشه یبرای این مسئله یک پروژه ی جدید 

Main به ExamDetails تغییر دهید. سپس باید کد زیر را داشته باشید. 

 

 File از نوار منو روی NetBeans کالس دومی ایجاد خواهیم کرد تا داده ی امتحان را بررسی کنیم. بنابراین در

 Java و Categories را در لیست Java .را انتخاب کنید New File گزینه ی File کلیک کنید. از منوی

Class  را در لیستFile Types مشخص کنید. سپس روی Finish کلیک کنید. NetBeans  در پروژه ی شما

 .یک کالس دوم ایجاد خواهد کرد. شما می توانید کامنت های پیش فرض را حذف کنید

 .خواهیم پرداخت Field در بخش بعد، به متغیرهای

 در جاوا  Field آموزش متغیرهای
 

در بخش قبل در مورد متغیرهای داخل متدها صحبت کردیم. متغیرهایی که داخل متدها تنظیم می کنید، تنها 

در دسترس همان متدها می باشند و در متدهای دیگر قرار نمی گیرند، گفته می شود که دارای دامنه ی داخلی 

 .می باشند
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هرحال می توانید متغیرهایی را در خارج از متدها تنظیم کنید که همه ی متدهای موجود در گروه شما می به 

نامیده می شوند. می توانید آنها را  (Instance یا متغیرهای) Field توانند ببینند. این متغیرها، متغیرهای

 .اضافه کنید StudentResult یددقیقا به روش دیگر متغیرها تنظیم کنید. چهار فیلد زیر را گزوه جد

 

ما چهار رشته متغیر )چهار رشته فیلد( تنظیم می کنیم. همانطور که نام فیلدها نشان می دهد، رشته حاوی نام 

یک شخص، نام یک امتحان، یک نمره و یک درجه می شود. این چهار فیلد در دسترس همه ی متدهایی که در 

برای متدها داخلی نیستند. گفته می شود که دارای دامنه ی جهانی می این گروه نوشتیم، قرار می گیرند و 

 .باشند

خود بازگردید، گروهی با متد  ExamDetails برای اینکه چگونگی جهانی بودن آنها را مشاهده کنیم، به گروه

 .، کد زیر را اضافه کنید StudentResults برای ایجاد یک آبجکت جدید از گروه .(main) اصلی

 

استفاده از یک لغت کلیدی جدید برای ایجاد یک  –این همان کاری می باشد که در بخش قبل انجام دادهیم 

 .می باشد که گروه ماست StudentResults خواهد بود و از نوع aStudent آبجکت جدید. نام آبجکت
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نید. به محض اینکه نقطه دنبال می شود، تایپ ک (dot) را که با یک نقطه (aStudent) در خط بعدی نام متغیر

 .لیستی از متدها و پراپرتی های موجود در آبجکت شما را ارائه می دهد NetBeansرا تایپ کردید، 

 

چهار فیلدی که تنظیم کردیم، روی لیست قرار دارند. اینها متد نیستند، بلکه چیزی به نام پراپرتی می باشند. 

معناست که دارای دامنه ی جهانی می باشند. اگر دارای دامنه ی  این واقعیت که آنها روی لیست هستند، به این

 .داخلی بودند، روی لیست قرار نمی گرفتند

شما می توانید مقادیری را برای پراپرتی ها تنظیم کنید. این مورد را امتحان کنید: کد مشخص شده ی زیر را به 

 .متد اصلی خود اضافه کنید
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اختصاص داده ایم. سپس خط  "VB NET" انتخاب کرده ایم و به آن مقداررا از لیست  Exam_Name ما فیلد

 (exam) می گیرد. نتیجه در متغیری به نام امتحان aStudent را از آبجکت Exam_Name بعدی مقدار

 .می باشد "VB Net" وقتی برنامه را اجرا می کنید، خروجی رشته ی .ذخیره شده و سپس چاپ می شود

 .یری که تنظیم کرده ایم، در هر دو گروه در دسترس می باشندبنابراین چهار متغ

شما تمایل به از دست دادن  .به هرحال جهانی ساختن متغیرهای فیلد، مانند این مورد، فکر خوبی نیست

پیگیری مقادیری را دارید که در این متغیرها می باشند، بنابراین اشکال زدایی کد شما بسیار سخت تر می 

 .ردن دامنه ی متغیرهای فیلد، برنامه نویسی خوبی تلقی می شودشود. محدود ک

 برای اینکه یک متغیر فیلد تنها در دسترس یک گروه خاص باشد، درست قبل از اعالم فیلد لغت کلیدی

private را وارد کنید. کد را در گروه StudentResults مانند زیر تغییر دهید. 
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می تواند این متغیرها را ببیند. برای بررسی به عقب، به متد  StudentResults اکنون تنها کد موجود در گروه

 .اصلی خود بازگردید. باید چند اخطار و خطوط قرمز مشاهده کنید

 

را مشاهده  NetBeans را و سپس یک نقطه تایپ کنید تا لیست aStudent .سه خط را در پایین حذف کنید

 .کنید

 

نون چهار متغیر فیلد محو شده اند. علت حذف آنها این است که دیگر دامنه ی همانطور که مشاهده می کنید، اک

 .قابل مشاهده نیستند ExamDetailsجهانی ندارند و بنابراین از گروه 

 .خواهید آموخت class constructor در بخش بعد در مورد چیزی به نام

 آموزش سازنده در جاوا 
 سازنده در جاوا
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از آنجایی که متغیرهای فیلد را خصوصی ساخته ایم، نیاز به راه دیگری برای اختصاص دادن مقادیر به آنها 

)سازنده( می باشد. این دروافقع متودی است که می  constructorداریم. یک راه برای انجام آن استفاده از 

 فتی آبجکت ایجاد می شود، ابتدا جاواتوانید برای تنظیم مقادیر اولیه ی متغیرهای فیلد استفاده کنید. و

constructor  را فرا می خواند. سپس هر کدی که در این سازنده دارید، اجرا می شود. نیازی به هیچگونه

در هنگام ایجاد یک آبجکت این اتفاق به طور خودکار انجام  –ندارید  constructorفراخوانی خاصی به یک متود 

 .می شود

اضافه  StudentResults زیر را به گروه Constructor .هم نام گروه می باشند Constructor متودهای

 .کنید

 

می باشد. این دقیقا همان نام گروه می  StudentResults )سازنده( نیز Constructor بنابراین نام این

کال هیچ گونه و  double یا int ها به نوع بازگشتی مانند constructor باشد. برخالف متودهای عادی، گروه

های خود انتقال دهید. اگر بخواهیم  constructor گزارشی نیاز ندارد. به هرحال شما می توانید مقادیر را به

 .مقادیر را به متغیرهای فیلد انتقال دهیم، می توانیم مانند زیر عمل کنیم
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پرانتزها این مقادیر را به  اضافه کرده ایم. در داخل constructor به پرانتزهای String در اینجا دو متغیر

اختصاص داده ایم. وقتی که یک آبجکت جدید ایجاد می کنید، نیاز Exam_Gradeو  Full_Name فیلدهای

 .به دو رشته بین پرانتزهای نام گروه دارید

 

 مثال

StudentResults aStudent = new StudentResults( "Bill Gates", "A" ); 

 

 .بررسی می شوند constructor در"A"و  "Bill Gates" مقادیر وقتی آبجکت ایجاد می شود،

به هرحال تنظیم چند مقدار پیش فرض برای متغیرهای فیلد فکر خوبی است. این مقادیر در هنگام ایجاد 

 .خود اضافه کنید constructorآبجکت، اختصاص داده می شوند. کد زیر را به 
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جدید ایجاد می شود، هر چهار متغیر فیلد ما دارای مقدار پیش  StudentResults اکنون هر وقت یک آبجکت

 .وجود ندارد constructor فرض می باشند. دقت کنید که اکنون هیچ چیز بین پرانتزهای گروه

 .در بخش بعد به دسترسی به گروه متغیرها خواهیم پرداخت

 آموزش دسترسی به متغیرهای گروه در جاوا 
 

رض داریم، می توانیم متدی را اضافه کنیم که مقادیر مختلفی را برای آنها تنظیم اکنون که چند مقدار پیش ف

 .خود اضافه کنیدStudentResultsمی کند. متد زیر را به گروه 
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بین پرانتزهای آن  aName جدید به نام String نامیده می شود و دارای یک متغیر fullName این متد جدید

انجام نمی دهد و به خاطر سادگی در اینجاست. می توانستیم متدی داشته باشیم می باشد. این متد کار بزرگی 

که کارهای بیشتری انجام دهد، از جمله چک کردن خطاها، اطمینان حاصل کردن در رابطه با یک مورد مناسب، 

ر تنظیم یک مقدا Full_Name بررسی رشته های خالی و غیره. اما نکته ی مهم این است که این متد برای فیلد

می کند و این فیلد را به عنوان یک مقدار باز می گرداند. وقتی این متد را فرا می خوانیم، مقدار پیش فرض را 

است، مقدار  aName خواهد نوشت و یک مقدار جدید وارد خواهد کرد. هر آنچه در متغیر Full_Name برای

 .مل ببینیمخواهد بود. اجازه بدهید این مورد را در ع Full_Name جدید

 .بازگردید. دو خط زیر را به آن اضافه کنید ExamDetails کلیک کنید تا به گروه back روی

  مثال

String sName = aStudent.fullName("Bill Gates"); 

System.out.println( sName ); 



163 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 

 .باید مشابه زیر باشد ExamDetails کد مربوط به گروه

 

می باشد. ما در حال توزیع  aStudent از آبجکت fullName دهیم، فراخوانی متدآنچه در اینجا انجام می 

نیز خواهد بود. ) این مقدار می  Full_Name می باشیم. این مقدارمربوط به فیلد "Bill Gates" مقدار

 Full_Name توانست برای خطاها بررسی شده، اصالح شود و سپس در یک فیلد ذخیره شود.( سپس مقدار

 .ذخیره می شود sName دانده شده و در متغیربازگر

می باشد.  NetBeans روی لیست fullName درست مانند متدهایی که در بخش قبل ایجاد کردیم، گرچه متد

 .در آنجا نیست constructor به هرحال توجه داشته باشید که

 

 .را نمایش دهدباید صفحه ی زیر  Output برای امتحان آن کد خود را اجرا کنید. پنجره ی
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 بنابراین آنچه انجام داده ایم امتحان کردن یک مقدار برای یک متغیر فیلد در یک گروه به نام

StudentResults می باشد. سپس به آن مقدار دسترسی پیدا کرده و آن را چاپ می کنیم. 

جام خواهیم داد این است که حاال اجازه بدهید متدی وارد کنیم که واقعا کار مفیدی انجام می دهد. کاری که ان

به یک یوزر اجازه می دهیم تا یک کد امتحان دو حرفی وارد کند. سپس آن دو حرف را به متدی انتقال خواهیم 

را وارد کند، متد  "VB" داد که دو حرف را به نام یک امتحان بازمی گرداند. برای مثال اگر یک یوزر دو حرف

ذخیره  Exam_Name رش خواهد داد. رشته ی بلندتر در متغیر فیلدرا گزا "Visual Basic .NET" رشته ی

 .خواهد شد

 .اضافه کنید fullName ، درست زیر متدStudentResults کد زیر را به گروه
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می باشد که بین پرانتزهای آن قرار می گیرد.  examCode دارای یک متغیر رشته به نام examName متد

بررسی می کنند تا ببینند کدام دو حرف در رشته می  IF … ELSE IF خطوط این رشته آن دو حرف می باشد.

اگر  .قرار می گیرد Exam_Name باشند. اگر یک هماهنگی برای دو دو حرف پیدا کردیم، تیتر بلندتر در فیلد

 .خواهد بود "No Exam Selected" هیچ گونه هماهنگی پیدا نشد، متن مربوط به فیلد

 .خود بازگشته و خط زیر را به آن اضافه کنید ExamDetails به گروه

  مثال

String exam = aStudent.examName("VB"); 
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 Visual Basic" متد مقدار .دسترسی داریم "VB" دوباره ما در حال فراخوانی متد می باشیم. به حروف

.NET" را گزارش می دهد و سپس آن را در متغیر رشته ای که آن را exam  ،ذخیره می کند. یکنامیدیم 

print line جدید اضافه کنید، کد شما باید مانند زیر باشد. 

 

 .مشابه زیر می باشد Outoutسپس کد خود را اجراکنید، 

 

 .ین درس را در بخش بعد ادامه خواهیم داد، که صفحه کمی بلندتر می شودا

 آموزش متودهای بیشتری در جاوا 
 StudentResults نام یک امتحان داریم. هر دو در فیلد اسم ها در گروهبنابراین ما نام یک دانش آموز و 

 .ذخیره می شوند. اکنون می توانیم یک نمونه ی امتحان نیز ذخیره کنیم

 .در گروه خود اضافه کنید examName متد جدید زیر را درست بعد از متد
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بین پرانتزهای آن. این متد برای  aScore به نام int نامیده می شود با یک متغیر examScore این متد جدید

ترکیب می کند.  "out of 50 " خود متد نمره را با رشته ی .تنظیم شده است String بازگرداندن یک مقدار

ذخیره خواهد  Exam_Score در فیلد "out of 50 30باشد، متن " 30عدد  aScore بنابراین اگر مقدار در

 .شد

 .زیر را اضافه کنید، خط  ExamDetails در گروه

  مثال

String score = aStudent.examScore(30); 

 

 را می دهیم. مقدار در فیلد 30را فرا می خوانیم و به آن مقدار  examScore بنابراین متد جدید

Exam_Score بازگردانده می شود، و سپس در یک متغیر رشته ذخیره می شود که ما آن را نمره (score) 

 .نامیده ایم

 .جدید اضافه کنید، بنابراین کد شما شبیه به کد ما در زیر می شود print line یک متد
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 .شبیه زیر خواهد بود Output وقتی برنامه اجرا می شود، پنجره ی

 

را در دست داریم. اکنون به پنجره ی خروجی می توانیم یک  50بنابراین ما نام دانش آموز، نام امتحان و نمره از 

 .اضافه کنیم درجه نیز



169 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

یا بیشتر بگیرد،  41اگر دانش اموزی نمره ی  .E ، یاA ،B, C ،D :برای درجه از حروف مجزا استفاده می کنیم

خواهد بود. برای نمره ی بین  B باشد، درجه مربوطه 40و  31را به آن اختصاص می دهیم. اگر نمره بین  A حرف

برای نمرات بین  E می باشد و حرف 20تا  11نمره ی بین  D اختصاص داده می شود. درجه ی C حرف 30تا  21

 .می باشد 10تا  0

 (خود اضافه کنید StudentResults آن را به گروه ).برای محاسبه ی درجات باال متد زیر را اضافه کنید

 

)خصوصی( می باشد. درست مانند متغیرهای فیلد، خصوصی ساختن  privatدقت داشته باشید که این متد 

متد به این معناست که آن متد تنها در داخل این گروه قابل مشاهده می باشد و می تواند به وسیله ی یک 

 .مشاهده شود ExamDetails گروه
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تنظیم خواهیم کرد و از آن برای به  StudentResults برای به دست آوردن درجه، متد دیگری را در داخل گروه

اضافه کنید.)گرچه اگر تمایل  getGrade یر را درست در باالی متددست آوردن درجه استفاده می کنیم. متد ز

 (داشته باشید، می توانید آن را در زیر این متد نیز اضافه کنید: در جاوا هیچ فرقی نمی کند

 مثال

String examGrade(int aScore) { 

          

        Exam_Grade = this.getGrade( aScore) ;  

        return Exam_Grade;  

        } 

 

 فرا خوانی می کنیم. نام این متد جدید ExamDetails از گروه getGrade این متدی است که به جای متد

examGrade می باشد و مجددا آن را به نمره ی دانش آموز انتقال می دهیم. به این خط دقت کنید. 

 مثال

Exam_Grade = this.getGrade( aScore ); 

 

فراخوانده می شود و آن را به نمره ای انتقال می دهیم که توزیع شده بود. فراخوانی  getGrade در اینجا متد

یک متد از متد دیگر یک تمرین استاندارد می باشد، و به شما اجازه می دهد تا کد خود را ساده کنید. جایگزین 

 .استآن داشتن متدهای خیلی بلند می باشد که خواندن آنها سخت 

به  this در جاوا می باشد. لغت کلیدی this مورد دیگری که در خط باال باید به آن توجه داشت لغت کلیدی

می باشد و نه گروه دیگری که ممکن است دارای متد هم نام باشد. این امر از هر گونه  "this class" معنای

نید آن را نادیده بگیرید. فراخوانی متد سردرگمی جلوگیری می کند. این مسئله زیاد ضروری نیست و می توا

 .هنوز بدون آن کار می کند

 مثال

Exam_Grade = getGrade( aScore ); 
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می باشیم  Exam_Grade گرچه نتیجه ی نهایی هنوز همان است: ما در حال ذخیره سازی چیزی در فیلد متغیر

 .ربوط به درجهبه عالوه ی یک حرف م "Grade is" و آن عبارت خواهد بود از عبارت

 .اضافه کنید ExamDetails برای امتحان کردن متدهای جدید، خط زیر را به گروه

 مثال

String grade = aStudent.examGrade(30); 

 

مقداری  Exam_Gradeمی دهد. سپس در فیلد متغیر  examGrade را به متد 30این خط مقداری برابر 

 .ذخیره می شود grade گزارش می شود و در متغیری به نام

 .باید به شکل زیر باشد ExamDetails ، گروهprint line با یک

 
 

 .را مشاهده کنید Output برنامه ی خود را اجرا کنید تا پنجره ی
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را مشاهده می  StudentResults اگر برنامه ی شما به درستی کار نمی کند، در اینجا کد کامل مربوط به گروه

 .کنید
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 .فرا خواهید گرفت Inheritance بخش بعد در مورددر 

 آموزش وراثت در جاوا 
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می باشد. با چند  Inheritance)آبجکت محور( مفهوم  Object Oriented مفهوم مهم دیگر در برنامه نویسی

ی واضح تر خواهد شد. اما لزوما دارای یک گروه به عنوان گروه اصل Inheritance مثال برنامه نویسی مفهوم

 نامیده می شود.( و یک گروه دیگر به عنوان زیرمجموعه ی گروه اصلی )که گروه superمی باشد ) که گروه 

sub  نامیده می شود(.گفته می شود که گروه زیرمجموعه از گروه اصلی استخراج شده است. دلیل داشتن یک

تواند تمام متدها و فیلدها را از  گروه زیرمجموعه حفظ اطالعات به صورت مجزا می باشد. گروه زیرمجموعه می

 .گروه اصلی خود دریافت کند، اما سپس می تواند کار خود را انجام دهد

، یک گروه زیرمجموعه ایجاد خواهیم کرد که اطالعات مربوط به تاییدیه ها را inheritance به عنوان یک مثال از

 Excellence Certificate of Excellence دریافت کند، گواهی"A"بررسی می کند. اگر دانش آموزی رتبه ی 

 Certificate of)دریافت کند، به او گواهی دستاورد  "B" به او اعطا خواهیم کرد، اگر دانش آموزی رتبه ی

Achievement)  اعطا خواهیم کرد. برای هر رتبه ی دیگری هیچ گواهی اعطا نمی گردد. اما نکته ی مربوط به

دا از هم داده ی مربوط به گواهی و داده ی مربوط به امتحان می باشد. به هرحال گروه زیرمجموعه، نگهداری ج

ممکن است تمتیل داشته باشیم به اطالعاتی در مورد امتحان دسترسی داشته باشیم، اطالعاتی از قبیل 

تبدیل  هامتحانی که برگزار شده بود. حتی می توانیم به متدهایی دسترسی داشته باشیم که یک نمره را به رتب

 .می کنند و همه مربوط به زیر مجموعه می باشند

یک گروه جدید ایجاد کنید. وقتی که  NetBeans از منوی File > New File بنابراین با کلیک کردن بر روی

کلیک  File Types را زیر Java Class و Categories را در زیر تیتر Javaدیالوگ باکس ظاهر می شود، 

کلیک  Finish را به عنوان نام گروه جدید خود وارد کنید. روی Certificatesیک کرده وکل Next کنید. روی

 .کنید

بنامید.  certificate وارد کرده و آن را String وقتی که گروه جدید شما ایجاد شده است، یک فیلد خصوصی

 .گروه جدید شما باید به شکل زیر باشد
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استفاده می  extends ، لغت کلیدیsuper class از گروه اصلی جاوا)زیرمجموعه(  sub class برای ایجاد یک

گروه اصلی مورد نظر را که می خواهید گسترش دهید، دنبال می کند.  "extends" بنابراین لغت کلیدی .شود

گروه اصلی  StudentResults ایجاد کنیم. گروه StudentResults ما می خواهیم که یک گروه زیرمجموعه از

 .گروه زیرمجموعه می باشد Certificates ود و گروهخواهد ب

را اضافه کنید. بنابراین کد  "extends StudentResults" در کد خود "public class Certificates" پس از

 .شما باید مانند زیر باشد

 

 .دریافت کرده است StudentResults اکنون شما یک زیرمجموعه دارید که کد را از گروه

 جدید یک سازنده Certificates ، می توانیم برای این گروهStudentResults ند گروهدرست مان

(constructor)  ایجاد کنیم. وقتی که از گروه یک آبجکت ایجاد می کنیم، اول از همه جاوا سازنده ی ما را فرا

 .می خواند

فرا  Certificates را از گروه به هرحال تنها یک سازنده می تواند فرا خوانده شود. اگر یک سازنده ی جدید

تنظیم کردیم، تنظیم  StudentResults بخوانیم، همه ی آن مقادیر پیش فرض که برای فیلدهای گروه
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وجود دارد. این لغت از گروه اصلی به سازنده  super نخواهند شد. برای رسیدن به این، یک لغت کلیدی به نام

 .خود اضافه کنید Certificates گروه یک فراخوانی می فرستد. سازنده ی زیر را به

 

به ) اولین خط کد بین پرانتزها گروه اصلی می باشد .Certificates :نام سازنده هم نام با گروه می باشد

وقتی که این خط اجرا می شود، همه ی فیلدهای پیش فرض برقرار شده  .(.توجه کنید super پرانتزهای بعد از

 .واهند شد، تنظیم خStudentResultsدر 

تنظیم می کند.)شما در  Stringبرای فیلد  certificate خط دوم کد در سازنده یک مقدار پیش فرض به نام

واقع می توانید بیشتر از یک سازنده تنظیم کنید. چگونگی انجام این کار را در بخش های بعد مشاهده خواهید 

 (کرد

روی هر کدی که  .main بازگردید، گروهی با متد ExamDetails برای امتحان کردن گروه جدید خود، به گروه

تاکنون داشته اید، کامنت بگذارید. یک راه سریع برای انجام این کار های الیت کردن تمام کد و سپس کلیک 

 .می باشد NetBeans در نوار ابزار commentsکردن روی آیکن 

 

 .کلیک کنید uncomment کرده و روی آیکنبرای رهایی از کامنت ها، دوباره کد را های الیت 
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 .اکنون برای ایجاد یک آبجکت جدید از گروه خود، خط زیر را اضافه کنید

  مثال

Certificates c1 = new Certificates(); 

 

 .پنجره ی کد شما باید به شکل زیر باشد

 
 

 .می باشد Certificates می باشد و از نوع c1 نام آبجکت

دسترسی داشته باشید، خط زیر  StudentResults وضوع که می توانید به متدهایی از گروهبرای بررسی این م

 .اضافه کنید c1 را به آبجکت جدید

  مثال
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String exam = c1.examName("VB"); 

 

به  . StudentResults از گروه examName این درست همان کاریست که قبال انجام دادید: فراخوانی متد

 .استفاده می کنید StudentResults به جای آبجکت Certificates بار از آبجکتهرحال این 

 .اضافه کنید، کد شما باید به شکل زیر باشد print line یک

 
 

 .را به شکل زیر مشاهده کنید Output برنامه را اجرا کنید تا پنجره ی
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خوانده شده است. اکنون می توانیم یک  به عمل فرا (the super class) بنابراین متد مربوط به گروه اصلی

خود اضافه کنید،  Certificates متد زیر را به گروه .(the sub class) متد به گروه زیر مجموعه اضافه کنیم

 .constructorدرست در زیر 

 
 

تنظیم شده است. در  Stringنامیده می شود و برای بازگرداندن یک مقدار  certificateAwarded این متد

 .داخل پرانتزهای مربوط به متد، یک نمونه ی نمره ی آزمون توزیع می کنیم
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 اولین خط متد عبارت است از

  مثال

String aGrade = examGrade(aScore); 

 

تنظیم کردیم.  StudentResultsیک متد در گروه اصلی می باشد و متدی می باشد که در  examGrade متد

و  "Grade is A" ،"Grade is B" برای بازگردانی یک رتبه و عباراتی مانند به یاد داشته باشید که این متد

 مقدار مربوط به رشته ی IF Statement .غیره تنظیم شده بود. اکنون آن را از زیرمجموعه فرا می خوانیم

aGrade ده را برای مشاهده ی آنچه در آن است، بررسی می کند. بسته به مقدار، یک رشته ی جدید بازگردان

یا بدون  Excellence ،Achievement :می شود ویک تاییدیه ی مشخص به آن اختصاص داده می شود

 .تاییدیه

 .کلیک کنید و خط زیر را اضافه کنید ExamDetails برای بازگشت به گروه back روی

  مثال

String award = c1.certificateAwarded(50); 

 

نامیده  award اختصاص می دهد. نتیجه به رشته ای که 50ن مقدار این خط متد جدید را فرا خوانده و به آ

 .ایم، بازگردانده می شود

 .روش خط چاپ را در کد خود به این روش تطبیق دهید

 مثال

System.out.println( exam + " " + award ); 

 

 باید به شکل زیر باشد.)تمام کامنت ها را حذف کرده ایم( ExamDetails گروه
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 .را در هنگام اجرای برنامه مشاهده می کنید Output اینجا پنجره یو در 

 

استفاده کرده ایم. گروه  Inheritanceبنابراین برای نگهداری جزئیات آزمون جدا از جزئیات مربوط به گواهی، از 

 .ستیمزیرمجموعه به متدهای گروه اصلی خود دسترسی دارد. بنابراین ما قادر به گرفتن خروجی از هر دو ه

نمایش فواید گروه اصلی می باشد. شما می توانید با قرار دادن داده در یک گروه  Inheritance بنابراین

زیرمجموعه، آن را مجزا نگه دارید. اما زیرمجموعه به نحوی در ارتباط با گروه اصلی می باشد و می تواند به تمام 

 .یا بخشی از کد آن دسترسی داشته باشد

 .چگونگی بررسی خطاها در جاوا خواهیم پرداختدر بخش بعد به 

 آموزش بررسی خطای جاوا 
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 و خطاهای منطقی (Design-time)در حالت کلی خطاها در دو دسته قرار می گیرند: خطاهای طراحی زمان 

(Logical ). متوقف کردن خطاهای Design-time آسان می باشد، زیرا NetBeans  زیر آنها خط می کشد. اگر

خطاهایی هستند که  Logical زیر آن را با قرمز خط می کشد. خطاهای NetBeansانع اجرای برنامه شود، خطا م

شما به عنوان یک برنامه نویس ایجاد می کنید. برنامه اجرا خواهد شد، اما از آنجایی که شنا در برنامه نویسی 

ر مختصر مثال هایی از خطاهای زمان اجرا اشتباه کرده اید، باعث می شود که کل برنامه دچار مشکل شود. به طو

را مشاهده خواهید کرد. همچنین چگونگی بررسی آنها را نیز فراخواهید گرفت. اما ابتدا به چگونگی رسیدگی 

 .جاوا به این خطاها خواهیم پرداخت

 (Exceptions) استثنائات
وارد Exceptionته می شود که مورد بررسی قرار می گیرند. گفExceptionدر جاوا خطاها توسط یک آبجکت 

 انجام دهید. بلوک try … catch می شوند و کار شما گرفتن آنها می باشد. شما می توانید این کار را با بلوک

try … catch مانند زیر می باشد. 

  مثال

try { 

        } 

        catch ( ExceptionType error_variable ) { 

        } 

 

 به معنای امتحان کردن این کد می باشد. اگر اشتباهی رخ دهد، جاوا وارد بخش try … catch از try قسمت

catch  می شود. در این بخش جاوا موارد بین پرانتزها را بررسی می کند تا رسیدگی به خطاها را کنترل کند. اگر

می باشد، اجرا خواهد  catch را داشته باشید، هر موردی که بین کروشه های Exception نوع اصالح سازی

را نداشته باشید، جاوا از مورد پیش فرض برای نمایش یک پیغام خطا  Exception شد. اگر نوع اصالح سازی

 .استفاده می کند

ایجاد کنید. آن را هر چه میلید نام  (console application) به عنوان مثال، یک برنامه ی جدید کنسول

 .کد زیر را وارد کنید Main متود گذاری کنید. در کد مربوط به

  مثال

try { 
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        int x = 10; 

  

        int y = 0; 

  

        int z = x / y; 

  

        System.out.println( z ); 

  

        } 

  

        catch ( Exception err ) { 

  

        System.out.println( err.getMessage( ) ); 

  

        } 

 

تقسیم کنیم و  x را به y را تنظیم کرده ایم. سعی داریم z و x ،y ، سه عدد صحیحtry … catch از try در بخش

 .سپس پاسخ را چاپ کنیم

 .موجود می باشد. بین پرانتزهای این بخش عبارت زیر موجود می باشد catch اگر اشتباهی رخ بدهد، بخش

Exception err 
 Exception error که استفاده می کنید، در ابتدا قرار می گیرد. در این مورد از آبجکت Exception نوع

می باشد و تمرین خوبی برای برنامه نویسی  Exception از "catch all" استفاده می کنیم. این آبجکت یک نوع

 .نیست. ما آن را در یک لحظه به یک نوع خاص تغییر خواهیم داد

نامیده ایم، اما  err خود، یک فاصله و سپس نام یک متغیر را دارید. ما متغیر خود را Exception پس از نوع

 .شما می توانید به دلخواه خود آن را نامگذاری کنید

 .وجود دارد دقت کنید println ، یک عبارت چاپ داریم. اما به آنچه بین پرانتزهایcatch در کروشه های

err.getMessage( ) 
getMessage متودی است در دسترس آبجکت های Exception .  همانطور که از نام آن پیداست، پیغام خطای

 .را دریافت می کند Exception مربوط به

 .برنامه ی خود را اجرا کرده و آن را امتحان کنید. کد شما باید مشابه کد زیر باشد
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 .باید مورد زیر را نمایش دهد Output و پنجره ی

 مثال

run: 

  

        / by zero 

  

        BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second) 

 

 .تولید شد، خط وسط می باشدgetMessageخود خطا، خطایی که به وسیله ی 

/ by zero 
به عبارت دیگر یک تقسیم به وسیله ی خطای صفر. جاوا به شما اجازه ی تقسیم عدد به صفر را نمی دهد، از 

 .پیغام خطا می دهداین رو 

 .کد خود را به شکل زیر تغییر دهید

  مثال
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double x = 10.0; double y = 0.0; double z = x / y; 

 .بقیه ی کد بدون تغییر می باشند. برنامه ی خود را اجرا کرده و آن را امتحان کنید

 .زیر می باشدنمایش داده خواهد شد که به شکل  Output مجددا یک پیغام خطا در پنجره ی

  مثال

run: 

  

        Infinity 

  

        BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second) 

 

 .این بار به خاطر اینکه نتیجه یک عدد خیلی بزرگ می باشد، جاوا برنامه را متوقف خواهد کرد

بررسی شوند. یک نوع خاص  catch all" Exception" خطاهایی که شامل اعداد می شوند، نباید توسط یک نوع

 .حذف کنید catch را از بین پرانتزهای بلوک Exception لغت .وجود دارد ArithmeticException به نام

ArithmeticException را جایگزین آن کنید. اکنون برنامه را دوباره اجرا کنید. 

اما با محدود کردن نوع خطای مورد  .مشاهده کنید Output نباید تفاوتی با خطای نمایش داده شده در پنجره ی

 .انتظار، در حال انجام یک تمرین برنامه نویسی خوب می باشید

 .خواهیم پرداخت Stack Trace در بخش بعد به

 آموزش عملکرد پشته در جاوا 
 

در حال اجرای کد شما می  (Java Virtual Machine) در جریان عادی یک برنامه، وقتی ماشین مجازی جاوا

آغاز می شود. وقتی در ابتدای صف برنامه نویسی  main باشد، یک متد بعد از دیگری اجرا خواهد شد که با متد

می باشد. پس از اینکه تمام متد اجرا می  stack نوبت به یک متد رسیده باشد، گفته می شود که متد در راس

ود. برای توضیح اصول، کد برنامه ی خود گرفته شده تا متد دیگر در صف متدها جایگزین آن ش stack شود، از

 .را به شکل زیر تغییر دهید
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وقتی که در ابتدا برنامه آغاز می  .m2 و m1 :و دو متد دیگر در دست داریم که عبارتند Main اکنون یک متد

وجود  m1 یک فراخوانی برای متد Main می باشد. به هرحال در داخل متد stack در باالی Main شود، متد

را فرا  m2متد  m1 قرار می گیرد. پس از آن متد stack دارد. وقتی که این متد فراخوانده می شود، در باالی

را به طور موقت کنر می  m1 قرا گرفته و stack فراخوانده می شود، در باالی m2 می خواند. وقتی که متد

خاموش  stack تمام می شود، در باالی m1 بازمی گردد. وقتی m1، کنترل دوباره به m2 گذارد. پس از اتمام

 .بازمی گردد Mainمی شود و کنترل دوباره به متد 

 را بررسی کنید تا موارد چاپ شده را مشاهده کنید  Output برنامه ی خود را اجرا کرده و پنجره ی
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 … try روهبه جستجوی هرگونه کنترل خطا می پردازد، از جمله یک گ JVMاشتباهی رخ دهد،  m2 اگر در متد

catch.  ،اگر هیچگونه کنترل خطایی وجود نداشته باشدException به m1  تحویل داده خواهد شد تا

 Exceptionهیچگونه بررسی خطایی وجود ندارد، بنابراین مجددا  m1 رویارویی آن با خطا را مشاهده کنید. در

هماهنگ  Exception با Main متد منتقل می شود. اگر Main منتقل می شود، این بار به متد stack به

را با مورد  m2 دریافت خواهید کرد. به عنوان یک مثال متد Output نباشد، یک پیغام خطای عجیب در پنجره ی

 .زیر تطبیق دهید

  مثال

static void m2( ) { 

        int x = 10; 

        int y = 0; 

        double z = x / y; 

        System.out.println( z ); 

        System.out.println("Method Two - m2"); 

        } 

 

 .متد دوباره حاوی خطای تقسیم بر صفر می باشد. اکنون کد شما باید مشابه کد ما در زیر باشد

 

 .چه اتفاقی می افتد Output برنامه را اجرا کرده و مشاهده کنید که در پنجره ی

 

نامیده می شود. سه خط آبی که زیر آنها خط کشیده شده به متد شما و  stack trace می کنیدآنچه مشاهده 

 .جایی که یافت می شوند اشاره دارند
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package_name.class_name.method_name 

 

 جاوا در جستجوی این مورد بود تا توسط یک .m2 مورد باال جایی است که ابتدا خطا در آن اتفاق می افتد، در

ArithmeticException کنترل شود که جایی است که در آن تقسیمات بر صفر گرفته می شوند. در m1 ،m2 

هیچ بررسی خطایی وجود نداشت. بنابراین برنامه به کنترل کننده ی خطای پیش فرض خروجی می  main و یا

 .دهد

 .را به شکل زیر تغییر دهید m1 متد

  مثال

try { 

  

        System.out.println("Method One - m1"); 

  

        m2( ); 

  

        } 

  

        catch (ArithmeticException err) { 

  

        System.out.println( err.getMessage( ) ); 

  

        } 

 

 استفاده کرده ایم که در Exceptionاز نوع  catch قرار داده ایم. در بخش try را در یک بلوک m2 اکنون متد

stack trace – ArithmeticException گزارش شد. 

 .صفحه ی زیر را نمایش خواهد داد Output دوباره کد را اجرا کنید، پنجره ی
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اجرا نشد، اما در جایی  m2 چاپ شده است. تمام متد "by zero /" دقت داشته باشید که پیغام خطا با عنوان

برای  catch بازگردانده شد. از آنجایی که یک بلوک m1متوقف شد. سپس کنترل به که خطا اتفاق افتاد، 

 نیازی به کنترل کننده ی پیش فرض ندید، اما پیغام را بین کروشه های JVMرسیدگی به خطا وجود داشت، 

catch چاپ کرد. 

فراخوانده می شود. خط  m1 بازمی گردد که در آن متد Main به هرحال خود برنامه متوقف نشد. کنترل به متد

را چاپ کرده، اجرا شد. این برنامه تاثیرات مهمی دارد. فرض  "End Main method" که Main آخر در متد

مقدار در  .کاری انجام دهید Main نیاز داشتید، زیرا تصمیم داشتید با آن در m1 کنید که شما به مقداری از

 .لی که انتظار می رود رفتار نکندآنجا نیست و ممکن است برنامه ی شما به شک

مشاهده می کنید، به یاد داشته باشید که اولین خط جایی است  stack trace یک Output اما اگر در پنجره ی

تحویل داده می شود، که  stack به Exception که مشکل در آن اتفاق افتاد. بقیه ی خطوط جایی است که

 .تمام می شود main معموال در متد

 .)خطاهای منطقی( خواهیم پرداخت Logic Errors بخش بعد بهدر 

 آموزش خطاهای منطقی در جاوا 
 

خطاهای منطقی خطاهایی هستند که شما به عنوان یک برنامه نویس دچار آنها می شوید، وقتی کد به شکلی که 

دارای ابزار  NetBeans انتظار دارید اجرا نمی شود. بررسی این خطاها ممکن است دشوار باشد. خوشبختانه

 .داخلی برای کمک به شما در کنترل این مشکل می باشد

 . ابتدا کد زیر را امتحان کنید
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با استفاده از برنامه ای که دارید یا با شروع یک پروژه ی جدید، آن را برای خود تایپ کنید. کاری که در اینجا 

می باشد. به  3می باشد. مشخصا پاسخ  "Debugging" در لغت g سعی داریم انجام دهیم شمردن حرف

 .عبارت زیر را چاپ می کند Output هرحال وقتی برنامه را اجرا می کنید، پنجره ی

"G was found 0 times." 

 

برای  Exceptionsبنابراین ما جایی در کد خود خطایی انجام داده ایم. اما کجا؟ برنامه خوب اجرا می شود و هیچ 

 بنابراین ما چه کار می توانیم بکنیم؟ .ارائه نمی دهد Output ما در پنجره ی

را  Breakpoint به شما اجازه ی اضافه کردن چیزی به نام NetBeansبرای بررسی مشکالت مربوط به کد خود، 

 .می دهد

 . جدید، روی حاشیه ی پنجره ی مربوط به کد کلیک کنید Breakpoint برای افزودن یک



192 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 

کلیک کنید ) یا هر آنچه پروژه ی خود را  Debug > Debug errorhandling2 ، رویNetBeans از منوی

این برنامه حاال اجرای کد را متوقف کرده است.  .خواهد شد breakpoint وارد NetBeans .(.نامیده اید

 .همچنین باید یک نوار ابزار ظاهر شده ی جدید مشاهده کنید

 

را  (debugging) کامل یا موقت و ادامه دادن بخش عیب زدایی سه دکمه ی اول به شما اجازه ی متوقف کردن

می دهد. پنج دکمه ی دیگر اجازه ی وارد شدن به کد، رد شدن از کد، خروج از کد یا رسیدن به مکان نما می 

 .دهد

نیز باید مانند قبل طبیعی اجرا شود.  Breakpoint ادامه دهید. کد با F5 می توانید با فشار دادن دکمه

 .براین بخش عیب زدایی به پایان خواهد رسیدبنا

کلیک کنید تا از آن رهایی یابید. اکنون  back روی Breakpoint وقتی بخش عیب زدایی به پایان می رسد، در

 .اضافه کنید Breakpoint یک for loop به
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یک متغیر است به شما اجازه ی پیگیری آنچه در  Watch کلیک کنید. یک Debug > New Watch اکنون روی

 .کلیک کنید OK تایپ کرده و روی Watchدر دیالوگ باکس  I را می دهد. بنابراین حرف

 

سوم را  Watch .کلیک کنید OK را تایپ کنید. روی single_letter دیگر اضافه کرده و سپس Watch یک

 .فحه ی خود داشته باشیدرا تایپ کنید. شما باید سه متغیر زیر را در پایین ص LetterCount اضافه کرده و

 

 .فشار دهید Step Into اکنون در نوار ابزار روی آیکن
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 Watch ادامه دهید تا مشاهده کنید در پنجره ی F7 را فشار دهید. به فشار دادن دکمه ی F7 یا فقط دکمه ی

ما دو متغیر دیگر واحد افزایش می یابد. ا 1هر بار  i چه اتفاقی می افتد. باید متوجه شده باشید که متغیر

 .بدون تغییر باقی می مانند

 

نمی تواند بیشتر از صفر باشد.  LetterCount از آنجایی که در متغیر تک حرفی چیزی وجود ندارد، بنابراین

ممکن است اشتباه باشد،  (substring) استفاده از یک رشته ی زیرمجموعه –بنابراین مشکل خود را یافته ایم 

 .تری نمی گیردچرا که هیچ کاراک

 .را مانند زیر تغییر دهید (substring) بخش عیب زدایی را متوقف کنید و خط رشته ی زیر مجموعه

single_letter = check_word.substring( i, i + 1 ); 

 for loop ادامه دهید تا روی خطوط مربوط به F7 اکنون عیب زدایی را دوباره آغاز کنید. به فشار دادن دکمه ی

 .را مشاهده کنیدLetterCountو  sinle_letterوید. این بار باید تغییر متغیرهای بر

 .را مشاهده کنید که عبارت زیر را نمایش می دهد Output وقتی کد به پایان می رسد، باید پنجره ی

"G was found 3 times." 

 

 .اکنون ما پاسخ صحیح را داریم

را  Watch و چند Breakpoint طراحی شدند، پیش نمی روند، تنظیم یکبنابراین اگر موارد طوریکه با کد شما 

 .برای متغیرهای خود امتحان کنید. سپس یک بخش اشکال زدایی را آغاز کنید
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 .در بخش بعد به بررسی یک موضوع متفاوت خواهیم پرداخت: چگونگی باز کردن فایل های متن در جاوا

 آموزش چگونگی خواندن فایل متن در جاوا 
دستکاری فایل های متن مهارتی است که در کار برنامه نویسی به خوبی با آن آشنا می شوید. در این بخش در 

مورد چگونگی باز کردن و نوشتن یک فایل متن فرا خواهید گرفت. اما منظور ما از فایل متن فایلی با متن داخل 

، Mac در Notepad ،TextEdit امه هایی مانندمتن ساده. می توانید در ویندوز کامپیوتر در برن – آن می باشد

Gedit در محیط Linux/Gnome یک فایل متن ایجاد کنید. 

 .اولین کاری که انجام خواهیم داد باز کردن یک فایل متن و خواندن محتوای آن می باشد

 :(Text File) خواندن فایل متن
را فرا بخوانید. درست در زیر  FileDataو گروه  textfilesبرای این کار یک پروژه ی جدید آغاز کنید. پوشه ی 

 :خط پوشه و قبل از نام گروه یک عبارت مهم اضافه کنید

import java.io.IOException; 

 

 :پنجره ی کد گذاری شده ی شما مانند زیر خواهد بود

 

 :)نوشته شده است bold متن در حالت( برای مقابله با اشتباهات، عبارت زیر را به متود اصلی اضافه کنید

public static void main(String[ ] args) throws IOException { 

} 
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را ایجاد می کند و اینکه این برنامه باید با  IOException خطای (main) ما به جاوا می گوییم که متود اصلی

را اضافه می کنیم،  try … catch آن مقابله کند. بعدها برای نمایش یک پیغام خطای مناسب برای یوزر بلوک

 .البته باید اشتباهی رخ دهد

 در باال روی NetBeans برای باز کردن فایل متن اجازه بدهید یک گروه جدید ایجاد کنیم. بنابراین از منوی

File > New File  کلیک کنید. یک فایل جدیدJava Class ایجاد کرده و آن را ReadFile  بنامید. وقتی این

 :جدید ایجاد شد، سه عبارت مهم زیر را اضافه کنید گروه

import java.io.IOException; 

import java.io.FileReader; 

import java.io.BufferedReader; 

 

 :بنابراین گروه جدید شما باید مشابه زیر باشد

 

 ایم. این یک ویژگی زیر خطوط وارد شده خط کشیده شده است، زیرا هنوز با آنها هیچ کاری انجام نداده(

NetBeans می باشد(. 

زیر را به همراه  (constructor)از این گروه یک آبجکت جدید برای خواندن یک فایل ایجاد می کنیم. سازنده ی 

 :به کد خود اضافه کنید path به نام String یک فیلد خصوصی
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سپس توزیع نام فایل به مسیر فیلد می تمام کاری که در اینجا انجام می دهیم، انتقال به نام یک فایل و 

 .باشد

اکنون کاری که الزم است انجام دهیم ایجاد متودی است که تمام خطوط کد را از فایل متن باز می گرداند. این 

 :خطوط در یک ردیف حفظ می شوند. بیانیه ی زیر را که فایل را باز می کند، اضافه کنید

 

آن را به این  NetBeans .با اضافه کردن کد جدید از بین خواهند رفتنگران خطوط قرمز نباشید: این خطوط 

 .دلیل اضافه کرده که عبارت بازگشتی نداشته ایم

 :از طریق زیر تنظیم شده است String array دقت کنید که متود بر اساس بازگرداندن یک

public String[ ] 

 

 .حاوی تمام خطوط فایل متن خواهد بود (ردیف) array این
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را اضافه کرده ایم. هر متودی که  "throws IOException" همچنین دقت کنید که به انتهای تیتر متود عبارت

مربوط به خواندن فایل های متن می شود به یکی از این موارد نیاز دارد. جاوا هر خطایی را در باالی خط وارد می 

 .گرفته خواهند شد (main) کند، و این خطاها در متود اصلی

استفاده می شود. این برنامه بایت ها را از یک فایل می  FileReader برای خواندن کاراکترهای فایل متن

خواند که هر بایت یک کاراکتر مجزا می باشد. شما می توانید به جای خواندن کاراکترهای مجزا، تمام متن را 

 .توزیع کنید BufferedReader نام را در جایی به FileReader بخوانید. برای انجام این کار می توانید

BufferedReader دارای متودی به نام ReadLine  می باشد. همانطور که از نام این متود پیداست، برای

انجام می دهد،  BufferedReader خواندن تمام خطوط و نه برای کاراکترهای مجزا استفاده می شود. آنچه

 .می باشد طوری که به سادگی قابل اجرا باشند (buffer) ذخیره کردن کاراکترها در حافظه

 :را تنظیم می کند BufferedReader و FileReader خطوط زیر را اضافه کنید که

 

نامیده ایم؛ دیگری نیز  fr می باشد که ما FileReader در اینجا در حال ایجاد دو آبجکت هستیم: یکی آبجکت

 .نامیده می شود textReader می باشد که BufferedReader آبجکت

FileReader برای باز کردن نیاز به نام فایل دارد. برای ما، مسیر و نام فایل در متغیر فیلد به نام path 

 .نگهداری می شود

BufferedReader آبجکت FileReader  خود را پرانتزها قرار می دهد. همه ی کاراکترهای فایل نیز در حافظه

 .حفظ می شوند textReader آنها تحت عنوان نام متغیر .می باشندنگهداری می شوند که منتظر اجرا 

نیز می تواند  array داریم. هر موقعیت در array قبل از اینکه بتوانیم خطوط متن را بخوانیم، نیاز به تنظیم یک

 :یک خط کامل از متن را در خود حفظ کند. بنابراین دو خط زیر را به کد خود اضافه کنید
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  مثال

int numberOfLines = 3; 

  

String[ ] textData = new String[numberOfLines]; 

 

تنظیم خواهیم کرد. واضح است که فایل های متن می توانند هر تعداد  3اکنون تعداد خطوط فایل متن را فقط تا 

تغییر خواهیم داد  خط را در خود داشته باشند، و معموال ما تعداد را نمی دانیم. بنابراین این مسئله را خیلی زود

 .و یک متود مجزا خواهیم نوشت که تعداد خطوط را در یک فایل متن به دست می آورد

) اندازه ی آن(، به  array تنظیم خواهد کرد. تعداد موقعیت های یک String array دومین خط از کد جدید یک

 .تعداد خطوط تنظیم می شود. این عدد را بین کروشه قرار می دهیم

هر خط از  Loop .داریم loop ، نیاز به یکarray قرار دادن تمام خطوط فایل در موقعیت های مختلف یکبرای 

 :قرار می دهد. خطوط زیر را به کد خود اضافه کنید array متن را گرفته و هر خط را در یک

  مثال

int i; 

  

for (i=0; i < numberOfLines; i++) { 

  

textData[ i ] = textReader.readLine(); 

  

} 

 

 :پنجره ی کد گذاری شما مانند زیر خواهد بود
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for loop  شروع می شود و تا کمتر از خطوط خطوط می باشد. ) به یاد داشته باشید که موقعیت های 0از array 

 .)ذخیره خواهند شد 2و  1، 0شروع می شوند. سه خط در موقعیت های  0ها در 

 :ذخیره می کند، خط زیر می باشد array یافته و آنها را در یکخطی که به خطوط متن دسترسی 

textData[i] = textReader.readLine( ); 

 :بعد از عالمت تساوی خط زیر را خواهیم داشت

textReader.readLine( ); 

 

می حفظ  (the buffer) را که تنظیم کزده ایم، تمام کاراکترهای فایل متن را در حافظه textReader آبجکت

برای خواندن یک خط کامل از حافظه استفاده کنیم. پس از خوانده شدن خط،  readLine کند. می توانیم از متود

 :ذخیره می کنیم array خط را در موقعیت یک

textData[i] 

 

می  array را افزایش خواهد داد، بنابراین وارد کل خطوط ذخیره شده ی متن در loop هر بار i متغیری به نام

 .دشو
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 :اکنون فقط دو خط دیگر از کد باید به متود اضافه شوند. بنابراین این خطوط را به کد خود اضافه کنید

textReader.close( ); 

  

return textData; 

 

وقتی  .نیازی به کروشه نیست array را گزارش می دهد. دقت کنید که برای نام array خط گزارش شده، تمام

  :تمام خطوط زیر کد باید محو شوند و متود شما باید شبیه به تصویر زیر باشدکد را اضافه کرده اید، 

 

تنظیم کرده ایم. آنچه نیاز داریم این است  3به هرحال هنوز مشکل تعداد خطوط وجود دارد. در اینجا این را به 

 :اضافه کنید ReadFile که وارد فایل متن شده و خطوط آن را بشمریم. بنابراین متود زیر را به گروه
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نامیده می شود و طوری تنظیم شده تا یک مقدار صحیح گزارش دهد. این عدد صحیح  readLines متد جدید

در تیتر متود می  IOException تعداد خطوط یک فایل متن می باشد. دقت کنید که این متود دارای یک بخش

 .باشد

خطوط متن را گرد کرده  Loop .ر تنظیم می کنددیگ BufferedReader دیگر و FileReader کد برای متد یک

 :و سپس عبارات زیر را داریم

  مثال

while ( ( aLine = bf.readLine( ) ) != null ) { 

  

numberOfLines++; 

  

} 

 

while loop  کمی گیج کننده به نظر می رسد. اما در واقع فقط می گوید " هر خط از متن را خوانده و وقتی به یک

می رسید، توقف کنید." ) اگر خط زیادی در یک فایل متن وجود نداشته باشد، جاوا  ( null value) تهیمقدار 

را وارد کرده  numberOfLines یک مقدار تهی را گزارش می دهد.( در داخل آکوالدها یک شمارشگر به نام

 .ایم
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 .خطوط را گزارش می دهدرا تحت فشار می گذارد، و تعداد  bf دو خط آخر کد حافظه ی بافر به نام

 :خود تغییر دهید OpenFile برای وارد کردن این متود به مرحله ی عمل، این خط را در متود

int numberOfLines = 3; 

 

 :آن را به شکل زیر تغییر دهید

int numberOfLines = readLines( ); 

 

فراخوانده و تعداد خطوط را در هر فایل بنابراین به جای کدگذاری تعداد خطوط، می توانیم متود جدید خود را 

 .متنی به دست آوریم

بسیار خوب، زمان آن رسیده که گروه جدید را به کار گرفته و مشاهده کنیم که آیا فایل متن را باز می کند یا 

 .نه

 را دربازگردید، گروهی با متود اصلی در آن. یک متغیر رشته تنظیم کنید تا نام فایل متن  FileDataبه گروه 

 :خود داشته باشد

 

در  Notepad در این مرحله نیاز به ایجاد یک فایل متن در جایی از کامپیوتر خود دارید، ما این فایل ساده را در

 :ویندوز سیستم ایجاد می کنیم
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می باشد. یک فایل متن مشابه روی کامپیوتر خود ایجاد کنید. دقت کنید که آن را  "test.txt"نام فایل متن 

 :کجا ذخیره می کنید، زیرا به مسیر فایل نیز احتیاج دارید

String file_name = "C:/test.txt"; 

 

ایجاد کردیم،  MyFiles ذخیره می شود. اگر برای حفظ فایل فولدری به نام C در درایو test.txtبنابراین فایل 

 .یر فایل خود را تغییر دهیدخواهد بود. اگر الزم باشد، می توانید مس "C:/MyFiles/test.txt"مسیر 

می باشد. سپس می توانیم متودی را  ReadFile کار دیگری که باید انجام دهید، ایجاد آبجکت جدید از گروه

انجام دهیم. کد زیر را  try … catch فرا بخوانیم که فایل را باز می کند. اما می توانیم این کار را در یک بلوک

 :ه کنیدضاف String درست زیر خط متغیر
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 catch یک جفت آکوالد و برای بخش try را فراموش نکنید. برای بخش try … catch پرانتزهای مربوط به بلوک

 :خطوط زیر را داریم try یک جفت دیگر نیاز دارید. برای بخش

  مثال

ReadFile file = new ReadFile( file_name ); 

  

String[ ] aryLines = file.OpenFile( ); 

 

 file_name ، متغیرReadFile تنظیم می کند. بین پرانتزهای file به نام ReadFile اول یک آبجکت جدید خط

 .به مسیر فایل مورد نیاز کافی می باشد constructorرا اضافه می کنیم. این برای ارائه ی 

 عالمت تساوی متود تنظیم می کنیم. بعد از aryLines به نام (String array) خط دوم از کد یک ردیف رشته

OpenFile از گروه ReadFile اگر با موفقیت فایل متن را باز کند، سپس ردیف خطوط متن در  .را فرا خواندیم

 .جدید توزیع خواهد شد array aryLines یک

به پایان می  try … catch از بلوک catch به هرحال اگر اشتباهی رخ دهد، یک خطا وارد خط شده و در بخش

 :رسد

  ثالم

catch ( IOException e ) { 
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System.out.println( e.getMessage() ); 

  

} 

 

 :، یک جفت پرانتز وجود دارد. در داخل پرانتزها عبارت زیر را داریمcatch بعد از لغت

IOException e 
باشد.  می IOException می باشد که از نوع e کاری که این عبارت انجام می دهد، تنظیم متغیری به نام

دارای متودهایی از نوع خود می باشد که می توانید از آنها استفاده کنید. یکی از این  IOException آبجکت

 .می باشد. این متود به یوزر اطالعاتی در مورد اشتباه رخ داده ارائه می دهد getMessage متودها

 loop هید از طریق همه ی خطوط فایل متنقبل از اینکه مثالی در مورد یک پیغام خطا مشاهده کنیم، اجازه بد

 :اضافه کنید try … catch از بلوک try انجام دهیم و هر کدام را چاپ کنیم. کد زیر را به بخش

  مثال

int i; 

  

for ( i=0; i < aryLines.length; i++ ) { 

  

System.out.println( aryLines[ i ] ) ; 

  

} 

 

 :زیر باشدپنجره ی کد گذاری شما باید مشابه 
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 :مورد زیر را چاپ خواهد کرد Output وقتی که برنامه اجرا می شود، پنجره ی

 .همانطور که مشاهده می کنید، هر خط از فایل متن چاپ شده است

، نام فایل متن را موردی که می دانید ایجاد (error checking) برای امتحان کردن کد بخش چک کننده ی خطا

در تصویر زیر، مشاهده می کنید  Output پس کد خود را مجددا اجرا کنید. در پنجره ینشده، تغییر دهید. س

 :تغییر یافته است و نمی تواند یافت شود testBکه فایل متن ما به 

 

 :اضافه کنید catch اگر تمایل دارید، می توانید پیغام خطای خود را به بخش
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ر بخش بعد به چگونگی نوشتن فایل متن با استفاده از کد جاوا، د .گرچه بهتر است آن را به جاوا واگذار کنید

  .خواهیم پرداخت

 آموزش نوشتن در یک فایل 
نوشتن در یک فایل کمی آسانتر از خواندن یک فایل می باشد. برای نوشتن یک فایل از چند گروه داخلی 

 .PrintWriterو  FileWriter استفاده خواهیم کرد: گروه

یک گروه جدید در پروژه ی خود ایجاد کنید. در  NetBeans از منوی File > New File روی با کلیک کردن بر

 انتخاب کنید. روی دکمه ی File Types را از لیست Class و Java از دیالوگ باکس Categories بخش

Next برای نام گروه .در پایین کلیک کنید WriteFile را تایپ کرده و سپس روی Finish ید. سه کلیک کن

 :عبارت زیر را به کد خود وارد کنید

import java.io.FileWriter; 

import java.io.PrintWriter; 

import java.io.IOException; 

 

 :گروه جدید شما باید مشابه زیر باشد
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 .ایم مجددا عبارت هایی که زیر آنها خط کشیده شده وجود دارند، زیرا هنوز از گروه وارد شده استفاده نکرده

وقتی در یک فایل می نویسید، یا می توانید از ابتدا آغاز کرده و هر موردی را بنویسید. یا می توانید از انتها 

به شما اجازه می دهد تا روش آن را تعیین کنید. یک فیلد  FileWriterآغاز کرده و به فایل ضمیمه کنید. گروه 

تنظیم می کند. ما یک فیلد هم برای تنظیم نام  FileWriter اضافه خواهیم کرد که مقدار ضمیمه را برای گروه

 .فایل اضافه خواهیم کرد

 :، به کد خود اضافه کنیدconstructor بنابراین دو فیلد زیر را به اضافه ی یک
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تنظیم کرده است. این یک  falseنامیده می شود و روی مقدار append_to_file در واقع Boolean فیلد

می باشد و به این معناست که ضمیمه نمی خواهید، اما هر چیزی را در  FileWriter برای گروهمقدار پیش فرض 

 .فایل حذف می کند

تنظیم می کند که نام و موقعیت فایل می باشد. این برنامه  path مقداری را برای فیلد (constructor) سازنده

 .را توزیع خواهد کرد WriteFile یک آبجکت جدید از گروه

هرحال همانطور که در بخش قبل ذکر شد، می توانید بیشتر از یک سازنده در کد خود تنظیم کنید. می به 

توانیم سازنده ی دوم را در تنظیم کرده و آن را در یک مقدار ضمیمه انتقال دهیم. به این روش یک یوزر یا می 

یک فایل و یک مقدار ضمیمه را توزیع کند.  تواند از اولین سازنده استفاده کند و یا اینکه نام یک فایل و یا نام

 :بنابراین مورد زیر را در زیر اولین سازنده اضافه کنید

  مثال

public WriteFile( String file_path , boolean append_value ) { 

  

path = file_path; 

  

append_to_file = append_value; 

  

} 

 

بین پرانتزها می باشد: یک مسیر فایل و یک مقدار ضمیمه. اگر می اکنون سازنده ی دوم دارای دو مقدار در 

خواهید به این فایل ضمیمه کنید، می توانید در هنگام ایجاد یک آبجکت جدید از این سازنده استفاده کنید. 

 .استفاده کنید (constructor) اگر فقط می خواهید فایل متن را بنویسید، می توانید از اولین سازنده

 :ی کد شما باید شبیه به تصویر زیر باشد پنجره
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 :برای نوشتن روی فایل، متود زیر را در زیر سازنده های خود اضافه کنید

public void writeToFile( String textLine ) throws IOException { 

  

} 

 

پرانتزهای مربوط به نام می سازیم. در بین  void این متود نیازی به بازگشت یک مقدار ندارد، بنابراین آن را

را داریم. مشخص است که این متنی است که می خواهیم در یک  textLineبه نام  String متود، یک متغیر

را اضافه کنیم چرا که برای کنترل  "throws IOException" فایل بنویسیم. مجددا واضح است که باید

 .الزم است file-writing خطاهای مربوط به

مراقب باز کردن فایل  FileWriter .می باشد FileWriter ه در متود الزم داریم یک آبجکتاولین چیزی ک

 :خود اضافه کنید writeToFile درست و مرتب کردن متن به عنوان بایت می باشد. خط زیر را به متود

FileWriter write = new FileWriter( path , append_to_file); 
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نام و  FileWriter ایجاد می کنیم. بین پرانتزهای write جدید با نام FileWriter بنابراین ما یک آبجکت

 )ضمیمه شده به یک فایل( یاtrue موقعیت فایل به عالوه ی مقدار ضمیمه را انتقال می دهیم. این مقدار

false (ضمیمه نشده)  ،خواهد بود. اگر فایلی با نامی که انتقال داده اید، وجود نداشته باشدFileWriter  برای

 .شما ایجاد می کند

 یک متن ساده به PrintWriterبایت ها را می نویسد. اما می توانیم به کمک گروه  FileWriter به هرحال

FileWriter ارائه دهیم. PrintWriter  چند متود ساده برای این کار در دست دارد. اما در هنگام ایجاد آبجکت

 :دارد. بنابراین خط زیر را به متود خود اضافه کنید FileWriter از گروه نیاز به نام یک

PrintWriter print_line = new PrintWriter( write ); 

 

 ، نام آبجکتPrintWriter نامیده می شود. بین پرانتزهای print_line ما در واقع PrintWriter آبجکت

FileWriter خود را اضافه می کنیم. 

 :دنبال می شود (dot) را تایپ کرده که با یک نقطه PrintWriter یک فایل، نام آبجکت برای افزودن متن به

print_line. 

 

 :لیستس از گزینه های متغیر را نمایش خواهد داد NetBeansبه محض اینکه این نقطه را تایپ می کنید، 
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 .گزینه های خیلی زیادی در لیست وجود دارند

می باشد. این متود به شما اجازه می دهد  printf خواهیم کرد، یکی از متودهای یکی از گزینه هایی که استفاده

، printf انتقال دهید. یک دلیل خوب برای استفاده از PrintWriter تا یک رشته ی قالب بندی شده از متن را به

استفاده می کنید، بررسی کاراکترهای خط جدید می باشد. کاراکترهای خط جدید بسته به سیستم عاملی که 

 فقط از Unix را برای یک خط جدید اضافه خواهد کرد. اما سیستم r\n\ متفاوت می باشند. ویندوز کاراکترهای

\n استفاده می کند. استفاده از عملکرد printf کد گذاری صحیح را، بدون توجه به سکو، تضمین خواهد داد. 

 :خط زیر را به کد خود اضافه کنید

  مثال

print_line.printf( "%s" + "%n" , textLine); 
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دو مورد را تحویل داده ایم: فرمت مربوط به متن، رشته ای که روی فایل بنویسیم. هر دوی این  printf به متود

 :از یکدیگر جدا می شوند. به این دو دقت کنید (comma) موارد با استفاده از یک ویرگول

"%s" + "%n" 

 

 .ه و منابعی را که استفاده می کرد، آزاد می کنداین خط فایل متن را بست

 :مانند زیر به نظر خواهد رسید WriteFile اکنون گروه
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بازگردید. برای  FileData به گروه (main گروهی با متود اصلی) برای اینکه گروه جدید خود را امتحان کنید

 :، خط زیر را اضافه کنیدWriteFile ایجاد یک آبجکت جدید از گروه

WriteFile data = new WriteFile( file_name , true ); 
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دو مورد اضافه  WriteFile تنظیم کرده ایم. بین پرانتزهای data به نام WriteFile بنابراین یک آبجکت جدید

را تضمین خواهد  (constructor) این امر فراخوانی سازنده های دوم .true کرده ایم: نام فایل و یک مقدار

 :گر بخواهیم فقط فایل را بنویسیم، کد آن مانند زیر خواهد بودکرد. ا

WriteFile data = new WriteFile( file_name ); 

 

تنظیم کرده ایم، اگر بخواهیم کل محتوا را بنویسیم،  false از آنجایی که مقدار ضمیمه ی پیش فرض را با عنوان

 .تنها به نام فایل احتیاج داریم

 :، خط زیر را اضافه کنیدWriteFile از آبجکت writeToFile برای فراخوانی متود

data.writeToFile( "This is another line of text" ); 

 

 .برای تغییر متن بین پرانتزهای مربوط به متود آزاد هستید

 :کنیدچاپ  Output برای اینکه به یوزر اجازه بدهید متوجه اتفاقی که افتاده شود، باید چیزی از پنجره ی

System.out.println( "Text File Written To" ); 

 

 :باید مانند زیر باشد ) چند کامنت اضافه کرده ایم.( FileData اکنون کد
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دیگر نیز اضافه کنید. به جای  try … catch اگر تمایل داشته باشید، می توانید برای نوشتن متن یک بخش

 :مورد باال، آن را مانند زیر تغییر دهید
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اکنون کد خود را اجرا کرده تا آن را امتحان کنید. شما باید به وسیله ی پیغامی که فایل متن نوشته، محتوای 

 :مشاهده کنید Output فایل متن خود را پنجره ی

 

مجددا برنامه را اجرا کرده و یک خط جدید مشاهده خواهید کرد. ) می توانید به کدی که در فایل متن نوشته 

 کامنت بگذارید.(می شود، 
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اکنون می توانید یک فایل متن نوشته و محتوای آن را بخوانید. در بخش بعد  -و این تمام آن مورد می باشد

 .ادامه خواهیم داد و به برنامه نویسی با فرما های جاوا خواهیم پرداخت

  NetBeans IDE ایجاد فرم جاوا با
 

ی نهایی انتقال دهید. در این بخش یک برنامه ی ماشین حساب در جاوا الزم نیست هر چیزی را به یک پنجره 

خواهید نوشت که از این فرما ها استفاده خواهد کرد. این فرم دارای دکمه ها و یک جعبه ی متن می باشد. با 

یک ماشین حساب ساده آغاز خواهیم کرد که تنها عملکرد جمع را انجام می دهد و سپس توانایی های خود را 

 :اده به عملکردهای منها، تقسیم و ضرب. ماشین حساب چیزی مشابه تصویر زیر خواهد بودگسترش د

 

داشته  Apple Mac یا Linux گرفته شده است. اگر یک سیستم عامل Windows XP تصویر باال از یک)

 (.باشید، ماشین حساب شما کمی متفاوت به نظر خواهد رسید

 .اجازه بدهید که شروع کنیم

 NetBeans و Java فرم های
با استفاده از جاوا می تواند به نوبه ی خود یک کار هنری  Graphic User Interface (GUI) توسعه ی یک

 ، ظروف(Components) باشد، همانطور که موارد زیادی برای استفاده وجود دارند: مولفه ها
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(Containers)مدیران چیدمان ، ( Layout Managers)  کنار اینها. به هرحال محیط و کلیات بیشتر در

ایجاد فرم ها را به شدت آسان ساخته است و از آن برای درگ و دراپ کردن کنترل ها  NetBeans توسعه ی

 .روی یک چارچوب استفاده خواهیم کرد

 < File با کلیک کردن بر روی .، مستقیما وارد آن خواهیم شدGUI به جای وارد شدن از طریق بندهای تئوری

New Project از منوی NetBeans  در باال، یک پروژه ی جدید برای این کار ایجاد کنید. از لیست ظاهر شده را

 .کلیک کنید Next و سپس روی دکمه ی Java > Java Applicationانتخاب کرده 

 را به عنوان نام پروژه تایپ کنید. در پایین نیز عبارت MyCalculator عبارت wizard در مرحله ی دوم از

"Create main class"  را از حالت انتحاب خارج کنید. این امر به این دلیل است که وقتی ما یک فرم را اضافه

باید مانند زیر به  wizard از 2ایجاد خواهد شد. مرحله ی  NetBeans برای ما توسط mainکردیم، یک متود 

 :نظر باشد

 

 نه چیز بیشتری، ایجاد خواهد کرد. در سمت چپپروژه و  NetBeans کلیک کنید و Finish روی دکمه ی

NetBeans نگاهی به محدوده ی Projects  نگاهی داشته باشید که باید چیزی مانند تصویر زیر را مشاهده

در باال  NetBeans از منوی Window > Projectsرا ببینید، روی  Projects کنید ) اگر نمی توانید محدوده ی

 :(.کلیک کنید
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 Create main" وجود دارد. اما از آنجایی که بخش Source Packages تحت عنوان java. ک فایلمعموال ی

class"را از حالت لنتخاب در آوردیم، هیچ فایل گروه جاوایی در آنجا وجود ندارد. 

د کاری که در اینجا انجام خواهیم داد افزودن یک فرم به پروژه می باشد. فرم ایجاد شده در گروه جاوای خو

 .ایجاد می شود

 :راست کلیک کنید. یک منو ظاهر خواهد شد Projects برای افزودن یک فرم، روی نام پروژه در پنجره ی

 

را انتخاب کنید. وقتی این کار را انجام می دهید باید صفحه ی زیر  New > JFrame Form از منوی ظاهر شده

 :برای شما ظاهر شود

 ام برای پوشه از شما خواسته می شود. ما تقریبا پروژه را ایجاد کرده و آن رادر اینجا نامی برای گروه و یک ن

MyCalculator  می نامیم. نام پوشه و گروه وارد پروژه خواهند شد. بنابراین برای بخشClass Name( نام

ید. را تایپ کن jCalculatorرا تایپ کنید. در پوشه ی خالی تکست باکس  JavaCalculator ، عبارت(گروه

 و در پروژه ی jCalculator هستیم که در پوشه ی JavaCalculator بنابراین ما در حالت ایجاد گروهی به نام

MyCalculator می باشد. 
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 آموزش ویوهای فرم در جاوا 
 

 .مربوط به بخش قبل تمام شد، در پنجره ی اصلی یک فرم خالی ایجاد خواهد کرد wizard وقتی

 

خالیست و یک مستطیل نارنجی رنگ آن را احطه کرده است. این مستطیل به این در حال حاضر این فرم 

کلیک کنید، پس از آن دوباره مستطیل نارنجی را  back معناست که فرم انتخاب نشده است. در فرم روی

 .مشاهده می کنید

مشاهده ی کد هستید. برای  Design در باال دقت کنید. در حال حاضر درDesignو  Source به دو دکمه ی

 .کلیک کنید Source زیر روی
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شما می توانید برای مشاهد یا پنهان کردن کد می توانید عالمت های به اضافه را باز کنید یا ببندید. به هرحال 

است که  main ایجاد شده است. وقتی که برنامه آغاز می شود، این متود main دقت داشته باشید که متود

این برنامه یک آبجکت جدید از فرم ما ایجاد می کند و پراپرتی قابلیت رویت بودن آن را  فرا خوانده خواهد شد.

 .تنظیم می کند true روی

همه ی این کد را برای شما تولید می کند. در غیر این صورت مجبور خواهید بود تمام آن را  NetBeans اما

 .خودتان انجام دهید

 پ داشته باشید. مشاهده خواهید کرد که یک پوشه و یک فایلدر سمت چ Projects مجددا نگاهی به بخش

class اضافه شده اند. 
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کلیک نید. شما فرم خالی خود را دوباره مشاهده خواهید کرد. در  back روی Design در باال روی دکمه ی

 با کنترل های زیاد در آن و یک بخش (Palette)سمت راست دو بخش مشاهده خواهید کرد: یک پالت 

properties. Palette باید مانند شکل زیر باشد. 

 

 .نیز باید مانند تصویر زیر باشد properties بخش
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 Window > Propertiesو  Window> Palette روی NetBeans اگر نتوانستید آنها را ببینید، از منوی)

 (کلیک کنید

آن کارهایی انجام دهید، از جمله تنظیم رنگ یک پراپرتی از یک آبجکت لیستی از مواردی است که می توانید با 

 .زمینه، تنظیم متن، تنظیم فونت و موارد بسیار دیگر. اجازه بدهید تیتر را تغییر دهیم

مطمئن شوید که فرم شما انتخاب شده است. اگر چنین باشد، فرم انتخاب شده باشد، با یک مستطیل نارنجی 

 .را اعالم خواهد کرد JFrameاال در ب properties رنگ احاطه خواهد بود. بخش

 .را تایپ کنید Calculator کلیک کرده وtitleدر داخل بخش 
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، برنامه را به حالت معمول (title)را فشار دهید. برای مشاهده ی اثر تغییر پراپرتی تیتر  enter سپس دکمه ی

دیالوگ باکس نمایش خواهد داد که از یک  NetBeansاجرا کنید. وقتی برنامه را برای اولین بار اجرا می کنید، 

 .شما در مورد متود اصلی مورد استفاده خواهد پرسید
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کلیک کنید. سپس  OK قرار دارد، بنابراین فقط روی JavaCalculator شما تنها یک متود دارید که در گروه

 .فرم مورد نظر شما باید ظاهر شود

 

الوه دارای آیکن های پیش فرض دیگری برای بزرگ کردن، فرم دارای عنوانی است که تایپ کرده اید، به ع

 .بازگردید Design کلیک کرده و به محیط X کوچک کردن و یا بستن. برای بستن برنامه روی

 .در بخش بعد یک تکست باکس به فرم اضافه خواهیم کرد



228 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 به فرم جاوا  TextBox آموزش افزودن
 .می باشد. اجازه بدهید ابتدا تکست باکس را اضافه کنیمآنچه اکنون فرم ما نیاز دارد، یک تکست باکس 

 .قرار دهید Palette را در Text Field کنترل

 

 Text بنابراین برای انتخاب آن روی .می توانند روی فرم درگ شوند NetBeans Palette کنترل های واقع در

Field کلیک کنید. اکنون دکمه ی چپ ماوس را روی Text Field یین نگاه دارید. ماوس را در همین رو به پا

 .حالت نگاه داشته و کنترل را روی فرم درگ کنید
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 .اجازه بدهید هر جایی روی فرم قرار بگیرد

 

مربع های اطراف متن برای تنظیم اندازه می باشند. شما می توانید دکمه ی سمت چپ ماوس را روی یکی از مربع 

ای طول یا عرض جدید درگ کنید. خطوط نقطه چین نشان دهنده ی ها رو به پایین نگاه داشته و آن را بر

موقعیت می باشند، یکی برای موقعیت چپ و دیگری برای موقعیت باال. دقت کنید که نام پیش فرض برای فیلد 

 .می باشد که اجازه بدهید آن را تغییر دهیم jTextField1 متن
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در پایین سمت چپ، داشته باشید.) اگر نمی  Inspector با فیلد متن انتخاب شده، نگاهی به محدوده ی

 < Window > Navigating روی NetBeans را مشاهده کنید، از نوار منوی Inspector توانید محدوده ی

Inspector کلیک کنید) 

 

این بخش به شما نشان می  .انتخاب شده است Inspector در jTextFieldهمانطور که مشاهده می کنید، 

که در فرم های خود چه آبجکت هایی دارید. همچنین از این قسمت می توانید یک آبجکت را تغییر نام  دهد

 Change Variableراست کلیک کنید. از منوی ظاهر شده،  jTextField1 دهید. برای انجام چنین کاری روی

Name را انتخاب کنید. 

 

 دیالوگ باکس ظاهر می شود. یک نام جدید برایکلیک کنید، یک  Change Variable Name وقتی که روی

Text Field تایپ کنید. آن را txtDisplay بنامید. 
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 .فیلد متن شما را تغییر نام خواهد داد NetBeansکلیک کنید. وقتی این کار را انجام می دهید، OK روی

 

د نگاهی داشته باشید. وقتی در پنجره ی اصلی، دوباره به کد خو Source اکنون با کلیک کردن روی دکمه ی

که کد شما ظاهر می شود، به سمت پایین اسکرول کنید. مشاهده خواهید کرد که یک متغیر فیلد خصوصی 

 .جدید اضافه شده است

 

مرجعی به  "javax.swing"تنظیم شده است. بخش  txtDisplay به نام JTextField بنابراین یک متغیر

ایجاد فرم ها و کنترل های روی  Swing .استفاده می شوند GUI توسعه یمجموعه ای از پوشه هاست که در 

 .فرم ها را برای شما آسان تر می سازد
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در باال کلیک کنید تا به فرم خود برگردید. در حال حاضر فیلد متن دارای چند متن پیش  Design روی دکمه ی

 .ن، متن خود را اضافه کنیدفرض می باشد. شما می توانید با تغییر پراپرتی متن از فیلد مت

 .قرار دهید properties مطمئن شوید که فیلد متن شما در فرم انتخاب شده است. اکنون متن را در پنجره ی

 

 .را حذف کرده و آن را خالی رها کنید jTextField1 متن پیش فرض
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روی فرم داشته باشید.  را فشار دهید. نگاهی به آبجکت فیلد متن خود enter سپس در صفحه کلید دکمه ی

ممکن است اندازه ی آن تغییر پیدا کرده باشد. از دسته های تنظیم اندازه برای تغییر اندازه ی آن استفاده 

 .کنید. مشاهده خواهید کرد که اصال متنی در آن وجود ندارد

 

بدون دکمه ها کار در ماشین حساب ما، مشخصا برای خروجی ماشین حساب استفاده می شود. اما  text فیلد

 .نخواهد کرد. چگونگی افزودن آنها را در بخش بعد مشاهده خواهید کرد
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 آموزش افزودن دکمه به فرم در جاوا 
درگ و دراپ کردن. به هرحال،  – می توانید یک دکمه نیز به یک فرم اضافه کنید text به همان روش فیلدهای

نیز خوب می  Panel یم، افزودن دکمه به کنترلی به نامهمانطور که قصد اضافه کردن دکمه های زیادی دار

جابه جا  Panel را جابه جا کنید. تمام دکمه با Panel باشد. اگر الزم است دکمه ها را حرکت دهید، کافیست

 .خواهند شد

 .قرار دهید Palette را در داخل Panel بنابراین کنترل

 

را ببینید، زیرا که آنها همرنگ فرم خواهند بود. اما  Panel نیدیکی از آنها را روی فرم خود درگ کنید. نمی توا

 .می توانید آن را انتخاب کنید
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 .قسمت بیشتر فرم را پر کند Panel دسته های تغییر اندازه را درگ کرده تا

 

 .اکنون می توانیم یک دکمه اضافه کنیم

 .قرار دهید Palette را در داخل Button کنترل
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 .درگ کنید Panel را به کنترلیکی از آنها 

 

 .سپس دکمه ای با دسته های تغییر اندازه و موقعیت خطوط مشاهده خواهید کرد
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انجام دادید، تغییر دهید.  textمی باشد. این نام را همان طور که برای فیلد  jButton1نام پیش فرض دکمه 

را انتخاب کنید. نام دکمه را  Change variable nameراست کلیک کرده و گزینه ی  Inspector در قسمت

 .تغییر دهید btnOne به

 

 .تغییر خواهد کرد Inspector نام دکمه در

 

 .یک خط جدید از کد نیز افزوده شده است
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است. همچنین به  Swingمی باشد که یک کنترل  JButton است که یک آبجکت btnOne نام متغیر جدید

 (دقت داشته باشید.)ما این متغیر را در نام پیش فرض رها کرده ایم panel برایمتغیر تنظیم شده 

 .را فرا خواهید گرفت Java در بخش بعدی چگونگی تغییر پراپرتی های دکمه های

 آموزش چگونگی تغییر پراپرتی های دکمه در جاوا 
ن بخش چگونگی تغییر پراپرتی در بخش قبل چگونگی افزودن یک دکمه به فرم جاوا را مشاهده کردید. در ای

 .های آن را مشاهده خواهید کرد

برگردید و اطمینان حاصل کنید که دکمه ی شما انتخاب شده است. می توانیم متن روی دکمه  Design به ویو

 text را تغییر دهیم. آنچه نیاز داریم یک عدد می باشد، یک عدد برای هر دکمه روی ماشین حساب. پراپرتی

پیش فرض را  .قرار دهید properties استفاده می شود. بنابراین این پراپرتی را در پنجره ی text ی برای دکمه

 .را تایپ کنید 1حذف کرده و به جای آن عدد 
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را روی صفحه کلید فشار دهید و پس از آن مشاهده خواهید کرد متن روی دکمه تغییر کرده  enter دکمه ی

 .ز خواهد کرداست. این متن تغییر اندازه نی

 

 را زیر تیتر Vertical Size و Horizontal Size .می توانید سایز دکمه را تغییر دهید properties در پنجره ی

Layout قرار دهید. 

 

 .تغییر دهید 50و  30این مقادیر را از حالت پیش فرض به 
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تغییر دهید. مطمئن شوید که  properties همچنین می توانید شکل فونت و اندازه ی فونت را در پنجره ی

را قرار دهید. روی دکمه ی کوچک در سمت راست  fontدکمه ی مورد نظر انتخاب شده است. اکنون پراپرتی 

 .ردیف کلیک کنید

 

کلیک می کنید، باید دیالوگ باکس ظاهر شده را مشاهده کنید. اندازه ی فونت را به  font وقتی روی دکمه ی

 .کنید bold اده و آن راتغییر د 14
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، کافیست ماوس خود panel برای مشاهده ی اوت الین مربوط به).اکنون فرم شما باید مانند تصویر زیر باشد

 (را روی آن حرکت دهید

 

. نام هر متغیر را 0و همچنین  9تا  2دکمه ی دیگر نیز اضافه کنید، اعداد از  9اکنون الزم است به همین روش 

و غیره تغییر دهید. متن پیش فرض را حذف کرده و به جای آن یک عدد  btnTwo ،btnThree ،btnFour به
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مربوط به هر دکمه را  font تغییر دهید. سرانجام پراپرتی 30و  50وارد نمایید. سپس اندازه ی هر دکمه را به 

 .تغییر دهید

 .باشدباید مشابه تصویر زیر  Inspectoer وقتی کار شما تمام شده است، بخش

 

 (می باشد btnZero دارای نام 0توجه کنید که دکمه ی )

اگر دکمه های شما در محل درستی نباشند، روی یک دکمه کلیک کنید تا آن را انتخاب کنید. دکمه ی چپ ماوس 

درگ کنید. برای جابه جا کردن تمام دکمه  panel خود را به پایین نگاه دارید و سپس در یک موقعیت جدید در

 .را انتخاب کرده و آن را به یک موقعیت جدید درگ کنید panelبه طور همزمان، ها 
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 (را تغییر اندازه می دهیم text فیلد).وقتی از فرم خود راضی هستید، باید مشابه تصویر زیر باشد

 

ین فقط سه دکمه ی دیگر اضافه کنید: یک دکمه ی به اضافه، یک دکمه ی مساوی و یک دکمه ی پاک کردن. ا

 .خود اضافه خواهیم کرد و آنها را به سمت راست ماشین حساب حرکت خواهیم داد panel دکمه ها را در

همانطور که مشاهده می کنید، ماشین حساب ما در سمت راست جایی ندارد. اما به راحتی می توانید یک فرم را 

 .تغییر اندازه بدهید
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اگر این کار را به درستی انجام دهید، یک مستطیل  .text یا panel فقط روی فرم کلیک کرده و نه روی فیلد

نارنجی رنگ مشاهده خواهید کرد که اطراف فرم را احاطه کرده است. اکنون ماوس خود را به لبه های فرم 

 .حرکت دهید. نشانگر ماوس تغییر شکل می دهد، همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید

 

شکل می دهد، دکمه ی چپ ماوس خود را رو به پایین نگاه دارید. اکنون به بک وقتی که نشانگر ماوس تغییر 

 .سایز جدید خطوط را درگ کنید

 .اضافه کنید panel به فضایی که ایجاد کرده اید، یک
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تغییر دهید.  btnClear و btnPlus ،btnEquals جدید سه دکمه اضافه کنید. نام متغیرها را به panel به

 "clear" و متن، یک عالمت + برای دکمه ی به اضافه، یک عالمت = برای دکمه ی تساوی و لغتبرای دکمه ها 

اندازه ی دکمه های به  .14boldبرای دکمه ی پاک کردن تایپ کنید. فونت را به عدد دکمه ها تغییر دهید، 

تغییر  30و  70ن را به آ Clear برای دکمه ی .30و  50اضافه و مساوی نیز باید با دکمه ی اعداد یکی باشد: 

 .دهید. پس از تمام اینها فرم شما باید مانند تصویر زیر باشد

 

 .نیز باید مانند تصویر زیر باشد NetBeans از Inspector بخش
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 .در این مرحله می توانید فرم خود را اجرا کنید تا ببینید چطور به نظر می رسد

 

ه ها کلیک کنید هیچ اتفاقی نمی افتد. ما به طور کوتاه چند کد ظاهر بسیار خوبی دارد. گرچه وقتی روی دکم

 .(Events) اضافه خواهیم کرد. ابتدا یک لغت ئر مورد رویدادها
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 آموزش رخدادهای فرم در جاوا 
 

در بخش قبل ماشین حساب خود را در جاوا طراحی کردید. در این بخش رویدادهایی برای آبجکت های فرم جاوا 

 .خواهیم کردرا بررسی 

از لحاظ برنامه نویسی، یک رویداد به زمانی گفته می شود که یک اتفاق خاص بیفتد. برای فرم ها رویداد به 

، بستن برنامه و موارد بسیار text معنای کلیک کردن دکمه ها، جابه جایی ماوس، وارد کردن متن به فیلد

 .دیگر

 موعه ای از گروه ها گرفته می شوند که دررویدادها آبجکت هایی در جاوا هستند. آنها از مج

java.util.EvenObject  ذخیره شده اند. وقتی که یک دکمه کلیک می شود، گفته می شود که آن دکمه منبع

رویداد می باشد. اما عمل کلیک کردن یک آبجکت رویداد را تولید می کند. سپس آبجکت رویداد در جستجوی 

ماوس یا ضربه زدن به کلید یا هر اتفاق دیگری است که می تواند در یک آبجکتی است که منتظر کلیک کردن 

می تواند منتظر ضربه ی یک کلید در صفحه کلید باشد. یا  text فرم اتفاق بیفتد. به عنوان مثال یک فیلد

 .می تواند منتظر آیتم انتخاب شده در باکس باشد drop down باکس

 به وجود می آورند. برای یک دکمه، رویدادی که شروع می شودآبجکت های مختلفی رویدادهای متفاوتی 

ActionListener می باشد. برای یک فیلد text  این رویدادKeyEvent  ،می باشد. به موارد مشابه فکر کنید

آبجکت رویداد مسئول انتقال پیام ها بین آبجکت های فرم می باشد که رویدادی بر روی آنها اتفاق افتاده و یا 

 .ت هایی که منتظر رویداد هستندآبجک

اگر همه ی اینها کمی پیچیده به نظر رسیدند، نگران نباشید. اما چند مثال برنامه نویسی می تواند تمام موارد را 

 .واضح سازد. ابتدا صحبتی در مورد کار کردن ماشین حساب

روی  3کلیک کنیم.سپس عدد  3ی  (، ابتدا الزم است روی دکمه3+2را بایکدیگر جمع کنیم ) 2و  3اگر بخواهیم 

ظاهر خواهد شد. پس از آن دکمه ی به اضافه کلیک خواهد شد و این به برنامه در مورد این واقعیت  text فیلد

که قصد جمع کردن چند مورد را داریم، پیغام خواهد داد وهمچنین فیلد متن را برای عدد بعدی آماده خواهد 

ذخیره می کنیم. برای به دست آوردن مجموع دکمه ی  3ن مقدار را همراه با می باشد و ما ای 2کرد. عدد بعدی 
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( و آنها را با یکدیگر 3,  2تساوی کلیک می شود و در واقع در اینجا اعداد ذخیره شده را به دست می آوریم )

 .جمع می کنیم. سرانجام پاسخ در فیلد متن ذخیره می شود

وی دکمه ها می باشد. این کار را می توانیم با بازگرداندن پراپرتی اولین مشکل چگونگی دستیابی به اعداد ر

متن مربوط به دکمه انجام دهیم. زمانی که متن را داشته باشیم می توانیم آن را در تکست باکس قرار دهیم. 

 .احتیاج داریم ActionEvent اما برای زمان کلیک کردن دکمه به یک

 Inspector خود را انتخاب کنید. اکنون نگاهی به پنجره ی 1شماره ی دکمه ی  NetBeans در Design در ویو

خود را جایگذاری کنید. حاال کلیک راست کنید تا منوی  btnOne در پایین سمت چپ، داشته باشید. دکمه ی

 .زیر را مشاهده کنید
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 actionPerformed و سپس روی Action را انتخاب کرده و باز از منوی جدیدتر روی Event از منوی پیش رو

 .کلیک کنید

 

 .ایجاد خواهید کرد btnOne کلیک می کنید، محل کد برای actionPerformed وقتی که روی

  مثال

private void btnOneActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

        // TODO add your handling code here: 

        } 

 

بین پرانتزها می باشد.  ActionEventاولین خط کمی بلند می باشد. اما این خط فقط یک متود با یک آبجکت 

 .وقتی دکمه کلیک می شود، هر آنچه بین پرانتزها نوشته ایم، اجرا خواهند شد
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Writing code for the numbers buttons on our Java Calculator 

استفاده کنید. بنابراین برای دریافت متن  getText ت فرم، می توانید ازمتودبرای به دست آوردن متن از آبجک

 .، می توانیم از کد زیر استفاده کنیم btnOne از

String btnOneText = btnOne.getText( ); 

 

 .برای دریافت متن از فیلد متن نیز می توان از کد زیر استفاده کرد

String textfieldText = txtDisplay.getText( ); 

 

 .می باشد setText به هرحال اگر بخواهیم چیزی را در داخل فیلد متن قرار دهیم، متود مورد استفاده

txtDisplay.setText( btnOneText ); 

 

 .آن را امتحان کنید. این کد را به محل کد اضافه کنید

private void btnOneActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

  

        String btnOneText = btnOne.getText( ); 

  

        txtDisplay.setText(btnOneText); 

  

        } 

 

را در قسمت  1کلیک کنید و پس از آن باید عدد  1برنامه ی خود را اجرا کرده و آن را تست کنید. روی دکمه ی 

 .فیلد متن مشاهده کنید



251 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 

را وارد کنید چطور؟ وقتی که به طور  111یا عدد  11مشکلی در اینجا وجود دارد. اگر بخواهید عدد به هرحال 

تایپ می شود و مهم نیست  1مکرر روی یک دکمه کلیک می کنید، اتفاق دیگری نمی افتد. همیشه یک بار عدد 

 .که چند بار این عدد را کلیک کردید

را در آنجا قرار می  1بل در فیلد متن بوده، حفظ نمی کند و فقط عدد دلیل آن این است که کد ما آنچه را از ق

اول را حفظ کنیم. برای انجام چنین کار باید متن را  1را تایپ کنیم، می بایست  11دهد. اگر می خواستیم عدد 

 .ترکیب کنید. اولین خط کد را به این شکل اصالح کنید text از فیلد متن گرفته و آن را با دکمه ی

String btnOneText = txtDisplay.getText() + btnOne.getText(); 

 

 ترکیب کنید. نتیجه را در متغیری به نام text حاال می گوییم که متن را از فیلد متن گرفته و آن را با دکمه ی

btnOneText ذخیره کنید. 

پس از آن باید مشاهده کنید که فیلد کلیک کنید.  1برنامه ی خود را دوباره اجرا کرده و چند بار روی دکمه ی 

 .ها را نمایش خواهد داد 1متن مجموعه ای از 
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برگردید. روش دیگر  design می توانیم همان کد را برای همه ی اعداد روی ماشین حساب اضافه کنیم. به ویو

، بر روی Inspector به یک دکمه این است که به جای راست کلیک کردن در بخش Action اضافه کردن یک

دابل کلیک کنید. یک کد ایجاد خواهد شد، درست مانند  2بنابراین روی دکمه ی عدد  .دکمه دابل کلیک کنید

 .دفعه ی قبل

 .کد زیر را به آن اضافه کنید

private void btnTwoActionPerformed( java.awt.event.ActionEvent evt ) { 

  

        String btnTwoText = txtDisplay.getText() + btnTwo.getText(); 

  

        txtDisplay.setText( btnTwoText ); 

  

        } 

 

نامیده می شود( و این واقعیت که ما  btnTwoText می باشد)اکنون String تنها تفاوت با کد قبل، نام متغیر

 .را انتقال می دهیم String ، نام متغیرsetText دریافت می کنیم. بین پرانتزهای btnTwo متن را از

باشید و همچنین متنی  2و  1دوباره برنامه ی خود را اجرا کنید. اکنون باید قادر به کلیک کردن روی دکمه های 

 .در فیلد متن ظاهر شود
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روی روی هر  stub code همان کد را برای تمام دکمه های ماشین حساب خود اضافه کنید. سپس برای دریافت

را تغییر دهید.  String کلیک کنید و کد دوخطی را به هر دکمه اضافه کنید. الزم ایت که نام متغیر دکمه دابل

 .را مشاهده می کنید 3در اینجا کد مربوط به دکمه ی 

String btnThreeText = txtDisplay.getText() + btnThree.getText(); 

  

        txtDisplay.setText( btnThreeText ); 

 

را تغییر دهید، نام دکمه بعد از  String توانید کدی را که دارید کپی و پیست کنید. سپس فقط نام متغیرمی 

اگر موردی را مشاهده کردید که زیر آن خط کشیده شده، باید  .setText و بخش بین پرانتزهای btn بخش

 .بدانید که در جایی اشتباهی رخ داده است

 .مربوط به همه ی دکمه ها باید مانند زیر باشدوقتی که کار شما تمام شد، کد 
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 .وارد کنید 9تا  0ماشین حساب خود را اجرا کرده و آن را تست کنید. باید بتوانید تمام اعداد را از 

 
 

 .در بخش بعد کد جاوا را برای دکمه ی به اضافه در ماشین حساب خواهید کرد

 جاوا آموزش برنامه نویسی دکمه جمع ماشین حساب در 
 

اکنون که دکمه های عدد در ماشین حساب جاوا کار می کنند، کار بعدی رسیدگی به دکمه ی به عالوه در ماشین 

حساب می باشد. تنها چیزی که دکمه ی به عالوه برای کار کردن نیاز دارد، ذخیره کردن عدد موجود در فیلد 

است به آن اضافه شود. پس از آن نیز کلیک  متن می باشد. این ذخیره سازی ثبت اولین عددی است که قرار

 .شدن دکمه ی به عالوه را ثبت می کنیم و نه دکمه های دیگری مثل تفریق و یا تقسیم و یا ضرب

برای ذخیره سازی مقدار نیاز به نیاز به تنظیم یک فیلد متغیر داریم، که در واقع متغیری است خارج از هر کد 

 .که همه ی دکمه ها می توانند آنچه را در دکمه ذخیره شده، ببیننددکمه ای. این برنامه طوری است 

اضافه کنید)می توانید آن را در پایین، همراه با متغیرهای  (coding) متغیر زیر را در باالی پنجره ی کد گذاری

ری می که برای آبجکت های فرم تنظیم شده، قرار دهید؛ اما ما متغیرهای خود را مجزا نگهدا NetBeans فیلد

 (کنیم

private double total1 = 0.0; 
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 .را مشاهده می کنید code window در اینجا

 

می باشد و مقدار پیش فرض آن نیز  double را تنظیم می کنیم. نوع متغیر total1 بنابراین ما متغیری به نام

 .می باشد 0.0

 به String اما الزم است آن را از .متن داریم، نیاز به دریافت text برای ذخیره سازی مقدار مربوط به فیلد

Double تبدیل کنیم. این کار را می توانید با متود parseDouble method از آبجکت Double انجام دهید. 

Double.parseDouble( txtDisplay.getText( ) ) 

 

 .دریافت می کنیم txtDisplay ، متن را از فیلد متنparseDouble بین پرانتزهای

است را  total1 ذخیره می کنیم، الزم است آنچه را در total1 به هرحال وقتی مقدار را از فیلد متن به یک متغیر

 .نیز حفظ کنیم. همچنین می توانیم فیلد متن را پاک کنیم و برای عدد دوم آماده کنیم

را  code stub ک کنید تابازگردید. روی دکمه ی به عالوه دابل کلی NetBeans در Design بنابراین به ویو

 .تولید کنید. اکنون دو خط زیر را به دکمه ی به عالوه اضافه کنید

total1 = total1 + Double.parseDouble( txtDisplay.getText( ) ) ; 

  

        txtDisplay.setText(""); 

 

نها، وجود دارد. این برای ، یک جفت عالمت نقل قول )"( بدون هیچ فاصله ای بین آsetText بین پرانتزهای

 .پاک کردن فیلد متن کافیست
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در حال حاضر این برنامه مربوط به دکمه ی به عالوه می باشد، بعدا به بررسی آن خواهیم پرداخت. گرچه تمام 

و حفظ آنچه در این متغیر است، می باشد. زمانی که  total1 کاری که انجام می دهیم ذخیره ی یک عدد در متغیر

 .یره می شود، فیلد متن را پاک کرده ایم. اکنون یوزر می تواند عدد دوم را به عدد اول اضافه کندعدد ذخ

 .در بخش بعد به دکمه ی تساوی کد اضافه می کنیم

 آموزش برنامه نویسی برای دکمه تساوی در جاوا 
 .اکنون که برای دکمه ی به عالوه کد دارید، می توانیم به دکمه ی تساوی بپردازیم

کلیک کردن بر روی دکمه ی تساوی  .پس از اینکه یوزر عدد دوم را انتخاب کرد، دکمه ی تساوی باید کلیک شود

برای ذخیره سازی خروجی این محاسبه، می توانیم یک فیلد متغیر دیگر تنظیم  .پاسخ جمع را تولید خواهد کرد

 .کنیم. خط زیر را به باالی کد خود اضافه کنید

private double total2 = 0.0; 

 

 .پنجره ی شما باید مانند زیر باشد

 

ذخیره شده است، گرفته و آن را به هر آنچه در  total1 برای دریافت پاسخ این جمع، هر آنچه در حال حاضر در

 double مجددا الزم است رشته را فیلد متن تجزیه کرده و آن را به یک .فیلد متن وجود دارد، اضافه می کنیم

 .کنیم تبدیل می

که ایجاد شده، خط زیر را  code stub برگردید و روی دکمه ی تساوی دابل کلیک کنید. در Design به ویو

 .اضافه کنید

total2 = total1 + Double.parseDouble( txtDisplay.getText( ) ); 
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اضافه می  total1 سپس نتیجه به .تبدیل می کند double را به string این خط متن را از فیلد متن گرفته و

 .ذخیره می شود total2 شود و پس از آن پاسخ در متغیر

کار دیگری که باید انجام دهیم، نمایش پاسخ در ماشین حساب در فیلد متن می باشد. به هرحال اکنون که 

ید تبدیل کنیم. اگر سعی کن string را به double فیلدها متن را و نه اعداد را حفظ می کنند، باید دوباره

 .را در فیلد متن ذخیره کنید، پیغام خطا دریافت خواهید کرد doubleمستقیما یک مقدار 

استفاده کنید. خط زیر را  Double از آبجکت toString به متن می توانید از متود double برای تبدیل یک

 .اضافه کنیددرست در زیر اولین خط 

txtDisplay.setText( Double.toString( total2) ); 

 

انجام می شود. اما اگر تمایل داشته باشید می توانید یک متغیر جدید  setText این تبدیل بین پرانتزهای

 .تنظیم کنید

String s1 = Double.toString( total2 ); 

  

        txtDisplay.setText( s1 ); 

 

 .string به یک double اما نتیجه همان است : تبدیل

حذف شد، یک  total1 را حذف کند. زمانیکه متغیر total1 تساوی می تواند متغیر خط آخر برای دکمه های

 .محاسبه ی جدید آغاز می شود. اینجا خطی را که می توان اضافه کرد، مشاهده می کنید

total1 = 0; 

 

 .اکنون سه خط مربوط به دکمه های تساوی را می توانید مشاهده کنید

total2 = total1 + Double.parseDouble( txtDisplay.getText( ) ) ; 

  

        txtDisplay.setText( Double.toString(total2) ); 

  

        total1 = 0; 
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 .خواهیم نوشت. همچنین چند مثال را بررسی خواهید کرد Clear در بخش بعد کدی برای دکمه ی

 ماشین حساب در جاوا  clear آموزش برنامه نویسی دکمه
را  total2 می باشد. برای این کار الزم است متغیر Clear موردی که کد گذاری آن باقیمانده است دکمه یتنها 

 .حذف کنیم و متن را در فیلد متن در یک رشته ی خالی تنظیم کنیم

را ایجاد کنید. اکنون این دو خط را دکمه  code stub دابل کلیک کنید تا Clear روی دکمه ی Design در ویو

 .اضافه کنید Clear ی

total2 = 0;  

        txtDisplay.setText(""); 

 

زمانیکه این خطوط را اضافه کردید، می توانید ماشین حساب خود را امتحان کنید. برنامه را اجرا کرده و جمع 

 .اعداد را تست کنید. ماشین حساب شما باید اعداد را به درستی با هم جمع کند

در حال حاضر ماشین حساب شما نمی  .(point) عالمت ممیز –ه گرفته شده است به هرحال یک مورد نادید

بنابراین یک دکمه ی ممیز به فرم خود اضافه کنید. کد را  .را با هم جمع کند 35.8+  23.6تواند اعدادی مانند 

 برای آن بنویسید.)در واقع این همان کدی است که برای دکمه های اعداد استفاده کردید(

وقتی تمرین های باال را کامل کردید، ماشین حساب  .bold 14تی فونت را برای فیلد متن تنظیم کنید، پراپر

 .شما باید چیزی شبیه به تصویر زیر باشد
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اکنون شا یک برنامه ی ماشین حساب جاوا نوشته اید. بسیار خوب، این ماشین حساب فقط می تواند  –تبریک 

 .جمع کند، اما یک شروع می باشد

 .آنچه انجام خواهیم داد ساخت یک تفریق، تقسیم و ضرب می باشد

 آموزش دکمه های ضرب ، تفریق و تقسیم در ماشین حساب 
 

اکنون که دکمه ی جمع در ماشین حساب جاوا کار می کند، می توانیم دکمه های تفریق، تقسیم و ضرب را 

ی انجام نمی دهند: هنوز دکمه ی تساوی تمام اضافه کنیم. درست مانند دکمه ی جمع، این دکمه ها نیز کار

کارها را انجام خواهد داد. تنها کاری که اپراتورهای دکمه ها انجام می دهند، ثبت دکمه ای است که کلیک می 

 .شود: جمع، تقسیم، تفریق و یا ضرب

را جابه  Clear مه یاولین کاری که باید انجام دهید، قرار دادن چند دکمه در فرم می باشد. در تصویر زیر، دک

قرار می دهیم. به راحتی می توانید  panel جا کرده ایم و تمام اپراتورهای مربوط به دکمه ها را در سمت راست

 .طرح خود را داشته باشید
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 و btnSubtract ،btnDivideزمانی که دکمه های جدید را اضافه کرده اید، متغیرهای پیش فرض را به 

btnMultiply م دهید. )روش دیگری برای تغییر نام متغیر کلیک راست کردن روی دکمه می باشد. تغییر نا

 ( .را انتخاب کنید "Change Variable Name" .سپس منویی ظاهر خواهد شد

 field variable تکنیکی که برای دریافت دکمه ی کلیک شده استفاده خواهیم کرد، ذخیره کردن متن دکمه در

استفاده کنیم.  field variable برای امتحان کردن کاراکتر در switch م از یک عبارتمی باشد. سپس می توانی

اگر این کاراکتر عالمت + باشد، می توانیم عمل جمع را انجام دهیم. اگر عالمت ؟ باشد می توانیم تفریق انجام 

 .باشد، ضرب خواهیم کرد *دهیم و اگر عالمت / باشد، تقسیم خواهیم کرد و اگر عالمت 

کلیک کنید تا به کد خود بازگردید. متغیر فیلد زیر را در باال و درست زیر دو متغیر  Source اکنون روی دکمه ی

 .دیگر اضافه کنید

private char math_operator; 

 

 .باالی کد شما باید مانند تصویر زیر باشد
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را تنظیم کنیم. متد زیر را به کد خود  برای دریافت کاراکتر روی دکمه ای که کلیک شده بود، می توانیم متدی

 .اضافه کنید

 

و نه بین کروشه های متود دیگر، می باشد، می توانید آن را در هر  Class تا زمانی که متد باال بین پرانتزهای

 .جایی در کد خود قرار دهید

 -مقداری گزارش نمی دهدمی باشد، بنابراین هیچ  void را فرا خوانده ایم. این یک متد getOperator ما متود

داریم.  btnText به نام String این متد تنها در اجرای کد همراهی می کند. بین پرانتزهای تیتر متود یک متغیر

 .این متغیر مشخصا متن مربوط به دکمه ای است که کلیک شده است

وانند رشته ها را کنترل در جاوا نمی ت switch متن مربوط به دکمه یک رشته می باشد. به هرحال عبارت های

کنند، بنابراین الزم است که رشته را یه یک کاراکتر تغییر دهیم. این کار را می توان به وسیله ی خط زیر انجام 

 .داد

math_operator = btnText.charAt(0); 
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قرار می  charAt یک کاراکتر از یک رشته را دریافت می کند. کاراکتر مورد نظر شما بین پرانتزهای charAt متد

که در  char قرار می گیرد. سپس در فیلد متغیر 0گیرد. نماد ریاضی دکمه های ما در رشته همیشه در کاراکتر 

 .باالی کد تنظیم کرده ایم، ذخیره می شود

به دو خط دیگر در کد دقت کنید. این دو خط دقیقا مشابه خطوط دکمه ی به عالوه هستند و دقیقا همان کار را 

اپراتور هر دکمه الزم است که این کار  .total1 ذخیره سازی اولین عدد در متغیری به نام –انجام می دهند نیز 

 .را انجام دهد، بنابراین وجود این دو خط در متد به جای کد مربوط به اپراتور دکمه، معناددار می باشد

 .کنیدرا جایگذاری کرده و دو خط زیر را از آن حذف  btnPlus بنابراین کد

total1 = total1 + Double.parseDouble(txtDisplay.getText( ) ); 

  

        txtDisplay.setText(""); 

 

 .این دو خط را جایگزین آنها نمایید

String button_text = btnPlus.getText(); 

  

        getOperator(button_text); 

 

دریافت کرده و آن را در یک رشته متغیر ذخیره می سازند. این کار به دو خط اول متن را از دکمه ی به عالوه 

 .نیز واگذار می شود getOperator متود

 .همان دو خط می توانند به اپراتور دیگر دکمه ها اضافه شوند و تنها نام دکمه را تغییر دهند

 .خطوط زیر را اضافه کنید code stub بازگردید و روی دکمه ی منها دابل کلیک کنید. برای design به ویو

String button_text = btnMinus.getText(); 

  

        getOperator(button_text); 

 

از همان نام استفاده کرده ایم، به هرحال جاوا گیج نمی شود، چرا که متن هر دکمه  String گرچه برای متغیر)

 (ای برای کد مخصوص دکمه ی خود داخلی می باشد

 .ی تقسیم خود دابل کلیک کرده و خطوط زیر را اضافه کنید روی دکمه
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String button_text = btnDivide.getText(); 

  

        getOperator(button_text); 

 

 .در اینجا نیز کد مربوط به دکمه ی ضرب را مشاهده می کنید

String button_text = btnMultiply.getText(); 

     

        getOperator(button_text); 

 

 .اکنون که کد مربوط به اپراتور هر چهار دکمه را داریم، می توانیم با دکمه ی تساوی تطبیق دهیم

 .چیست math_operator تنظیم کرد تا درک کنیم که متغیر switch برای دکمه ی تساوی می توان یک عبارت

switch ( math_operator ) { 

  

        case '+': 

  

        break; 

  

        case '-': 

  

        break; 

  

        case '/': 

  

        break; 

  

        case '*': 

  

        break; 

  

        } 

 

هنوز هیچ کدی اضافه نکرده  .*، /، و -برای هر کدام از اپراتورهای ریاضی یک مورد دارد: +،  switch عبارت

 .دکمه ی تساوی، نگاهی داشته باشیدایم. اما به کد مربوط به 

total2 = total1 + Double.parseDouble( txtDisplay.getText( ) ) ; 

  

        txtDisplay.setText( Double.toString(total2) ); 

  

        total1 = 0; 
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اده شود. به یاد داشته استف switchدو خط آخر نیازی به تغییر ندارند. به هرحال خط اول می تواند در عبارت 

 .باشید که این خط، خطی است که جمع می کند

 .این خط می تواند به عنوان کد مربوط به + استفاده شود

case '+': 

        total2 = total1 + Double.parseDouble(txtDisplay.getText( ) ); 

        break; 

 

 .گی در خط باال جمع را به منها تغییر داداگر دکمه ی منها کلیک شده باشد، می توان به ساد

case '-': 

  

        total2 = total1 - Double.parseDouble(txtDisplay.getText( ) ); 

  

        break; 

 

 .کد مربوط به تقسیم نیز به شکل زیر می باشد

case '/': 

  

        total2 = total1 / Double.parseDouble(txtDisplay.getText( ) ); 

  

        break; 

 

 .کد مربوط به کاراکتر ضرب هم مانند زیر است

case '*': 

  

        total2 = total1 * Double.parseDouble(txtDisplay.getText( ) ); 

  

        break; 

 

 .دکمه ی تساوی را مشاهده می کنید در اینجا تمام کد مربوط به
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زمانی که کد جدید را به دکمه ی تساوی اضافه کرده اید، ماشین حساب را اجرا کرده و آن را امتحان کنید. مورد 

 .زیر را امتحان کنید تا ببیند کار می کند یا نه

58. 6 + 37.5 (answer should be 96.1) 

  

        78 - 25.5 (answer should be 52.5) 

  

        68 / 8 (answer should be 8.5) 

  

        56.3 * 6.8 (answer should be 382.84) 

 

 .اکنون یک ماشین حساب ساده دارید که می تواند عملکردهای جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را انجام دهد
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برنامه ی جدیدی ایجاد کنیم که از کنترل حاال باید تمرین هایی با آبجکت های فرم داشته باشید، اجازه بدهید 

 .های متداول تری که روی یک فرم یافت می کنید، استفاده می کند

 ها در جاوا  Combo Boxes آموزش
در این بخش به بررسی کنترل های متداول تری می پردازیم که می توانیم به جاوا اضافه کنیم. چگونگی 

 :استفاده از کد زیر را خواهید آموخت

 Combo Box 

 Check Box 

 Radio Buttons 

 Text Areas 

 List Box 

 Menus and Menu Items 

 Open File Dialogue boxes 

 Save File Dialogue boxes 

 .آغاز خواهیم کرد Combo Boxes که با
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 بنامید و بخش formcontrols پروژه را .(Java > Application) برای این مورد یک پروژه ی جدید ایجاد کنید

"Create main class" را از حالت انتخاب در آورید: 

 

کلیک کرده تا پروژه را ایجاد کنید. اکنون با راست کلیک کردن روی نام پروژه  Finish روی دکمه ی wizard در

 :، یک فرم اضافه کنیدNew > JFrame Form و انتخاب Projects در پنجره ی
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را با  form_controls_lesson و Class را با عنوان نام FormObjectsوقتی که دیالوگ باکس ظاهر شد،

 :عنوان نام پوشه وارد کنید

 

و در  form_controls_lesson خواهید داشت که در پوشه ای به نام FormObjects سپس گروهی با نام

 .می باشد formcontrols پروژه ی

 .ضافه می کنیدهمچنین یک فرم جدید خواهید داشت که روی آن کنترل هایی را ا

The JComboBox Control 

combo box  لیست رو به پایینی از آیتم هایی است که می توانند توسط یک یوزر انتخاب شوند. این لیست در

 :یافت می شود Swing زیر کنترل های NetBeans پالت
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 Text Field و یک (Button)را قرار داده و یکی را روی فرم خود درگ کنید. یک دکمه  Combo Box کنترل

)فیلد متن( را روی فرم خود درگ کنید. آنچه ما انجام خواهیم داد قرار دادن آیتم انتخاب شده از لیست در 

 .این اتفاق زمانیکه دکمه کلیک شده باشد، خواهد افتاد .فیلد متن می باشد

راست کلیک کرده و از منوی ظاهر  بازگشته و آن را هایالیت کنید. Combo Box کلیک کرده تا به back روی

را به عنوان نام جدید تایپ کرده و سپس  comboOne .را انتخاب کنید Change Variable Name شده

 .کلیک کنید OK روی

 Get Drop Down Item تغییر دهید. متن روی دکمه را به btnComboBox به همین طریق نام دکمه را به

 .تغییر دهید

متن پیش فرض را حذف کرده و آن را خالی  .تغییر دهید txtComboBoxItem ز بهنام فیلد متن را نی

 :بگذارید. پس از آن فرم شما باید مانند زیر باشد
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و غیره. ما آیتم های خود را اضافه خواهیم  Item 1 ،Item 2 :عبارتند از Combo Box آیتم های پیش فرض در

 .کرد

در سمت  properties بازگردید. اکنون به پنجره ی Combo Box هکلیک کرده تا ب back برای انتخاب روی

 :را قرار دهید modelدقت کنید. پراپرتی  NetBeans راست
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روی دکمه ی کوچک در سمت راست ردیف، دکمه ای با سه نقطه، کلیک کنید. دیالوگ باکس زیر ظاهر خواهد 

 :شد

 

 C :آیتم های زیر را جایگزین کنید .ه و آنها را حذف کنیدشما می توانید آیتم های بخش سفید را های الیت کرد

Sharp, Java, PHP, Visual Basic .NET. دیالوگ باکس شما مانند زیر خواهد بود: 

 

شما با آیتم های خودتان پر خواهند  combo box کلیک کنید. اکنون OK وقتی تغییرات را اعمال کردید، روی

 .شد
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را انتخاب کنید فقط  Main Class وقتی از شما می خواهد تا ) :و آن را امتحان کنیدبرنامه ی خود را اجرا کرده 

 (.کلیک کنید OK روی

 

 .بازگردید design برنامه را بسته و به ویو

وقتی که دکمه کلیک می شود، می خواهیم که آیتم انتخاب شده در فیلد متن ظاهر شود. بنابراین روی دکمه ی 

 .ایجاد کنید code stub تا یکخود دابل کلیک کنید 

 می باشد که combo تشخیص اینکه کدام آیتم انتخاب شده است، یک متود مربوط به باکس های

getSelectedItem  نامیده می شود. اما این متود یک آبجکت را به عنوان یک مقدار بازمی گرداند. آنچه ما می

، می توانید کاری با عنوان String به یک Objectآخواهیم یک متن از یک لیست می باشد. برای تبدیل یک 

casting انجام دهید. خطوط زیر را به code stub اضافه کنید: 

String itemText = (String)comboOne.getSelectedItem( ); 

 

 هستیم. پس از عالمت تساوی از متود itemText بنابراین ما در حال تنظیم یک ررشته متغیر با عنوان

getSelectedItem از comboOne استفاده می کنیم. اما دقت کنید که casting  با  –چگونه انجام می شود

آن  (cast) بین پرانتزها. این درست قبل از آبجکت یا مقداری است که سعی در تبدیل String تایپ متغیر

 (.به معنای تبدیل از یک نوع متغیر به نوع دیگر می باشد casting ) .دارید
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نمایش آیتم انتخاب شده در فیلد متن، فقط کافیست متن را برای فیلد متن تنظیم کنید. این خط را درست برای 

 :زیر خطی که دارید، اضافه کنید

txtComboBoxItem.setText( itemText ); 

 

دکمه ی برنامه ی خود را مجددا اجرا کرده و آن را امتحان کنید. از لیست خود یک آیتم انتخاب کنید. سپس روی 

 :خود کلیک کنید. آیتمی که انتخاب کرده اید باید در فیلد متن ظاهر شود

 

کمی خالی به نظر می رسد. می توانید آن را با کمی رنگ و فونت های متفاوت  combo در حال حاضر جعبه ی

 .تنظیم کنید

کلیک کرده تا آن  combo boxبازگردید. روی  NetBeans در Design برنامه ی خود را متوقف کرده و به ویو

 :داشته باشید. تنظیمات زیر را امتحان کنید propertiesرا انتخاب کنید. اکنون مجددا نگاهی به پنجره ی 

Background Colour 

Foreground Colour 

Font 

Border 

 .باشدبه نظر بسیار مناسب می  RGB برای مدتی نیاز به اجرا در اطراف آنها دارید. برای رنگ ها
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 .در بخش بعد چگونگی کار چک باکس های جاوا را مشاهده خواهید کرد

 در جاوا  Check Boxes آموزش
روشی است که به یوزرها اجازه ی انتخاب کردن یا انتخاب نکردن آیتم ها را می دهد.  (check box) چک باکس

فکر خوبیست. به این روش می  panel هگرچه می توانند کمی آزار دهنده ی باشند، بنابراین اضافه کردن آنها ب

 .جابه جا کنید panel توانید همه ی آنها را همزمان با حرکت دادن

یافت می  NetBeans در پالت Swing Containers اضافه کنید که در زیر panel بنابراین به فرم خود یک

 :د درگ کنیدخو panel شود. اکنون کنترل چک باکس را جایگذاری کنید. یک چک باکس را روی

 

تغییر دهید و  properties متن پیش فرض می باشد. می توانید این متن را یا در پنجره ی jCheckBox1متن 

را انتخاب کنید. ) چند مورد از آیتم  Edit Text یا با راست کلیک کردن بر روی چک باکس. از منوی ظاهر شده

 :(.های منو را در تصویر زیر لیست کرده ایم
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 :کلیک می کنید، متن پیش فرض های الیت خواهد شد Edit Textکه رویوقتی 

 

C Sharp را در باالی متن های الیت شده تایپ کنید: 

 

 :در صفحه کلید را فشار دهید، متن برای چک باکس شما تغییر خواهد کرد enter دکمه ی



277 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 

در سمت چپ  Inspector که در قسمت به هرحال این فقط متن را تغییر می دهد و نه نام متغیر را. همانطور

 :خواهد بود jCheckBox1 مشاهده می کنید، نام متغیر هنوز

 

نام متغیر همان نام پیش فرض بماند. اما به یاد داشته باشید که تغییر متن یک کنترل نام متغیر آن را تغییر 

 .نخواهد داد

ید سه مورد دیگر نیز اضافه کنید. متن هر خود اضافه کرده اید، می توان panel اکنون که یک چک باکس به

تغییر دهید. سپس چک باکس شما مانند تصویر زیر به نظر خواهد  Visual Basic و Java, PHP سه را به

 :رسید
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آنچه ما انجام خواهیم داد، دریافت آیتم هایی است که یک یوزر چک کرده است. برای نمایش آیتم ها، به جای 

 .استفاده خواهیم کرد Text Area متن از کنترلاستفاده از یک فیلد 

تغییر دهید. متن روی دکمه را  btnCheckBoxes بنابراین یک دکمه به فرم خود اضافه کنید. نام متغیر را به

 .تغییر دهید Selected Items به

 متغیر را بهجایگذاری کرده و یکی را روی فرم خود درگ کنید. نام  NetBeans را در پالت Text Area کنترل

taOne تغییر دهید. 

 :وقتی کنترل های جدید خود را ردیف کردید، فرم شما باید مشابه تصویر زیر باشد
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 اکنون برای کد
هستند. ما می توانیم از این پراپرتی در مجموعه ای  isSelected چک باکس های جاوا دارای یک پراپرتی به نام

ده کنیم تا باکس های انتخاب شده را بررسی کنیم. اگر انتخاب شده استفا (عبارات شرطی) IF Statements از

 .باشند، با افزودن متن از هر چک باکس، کی توانیم یک رشته ایجاد کنیم

 :روی دکمه ی جدید خود دابل کلیک کنید. کد زیر را اضافه کنید code stub برای ایجاد یک

 

شود. اگر یک چک باکس انتخاب شده باشد، متن را از آن نامیده می  s1 رشته ای که در حال ساخت آن هستیم

ذخیره می شود.  s1 ، در متغیر('n\' ) چک باکس دریافت خواهیم کرد. که این متن همراه با کاراکتر خط جدید

را داریم که رشته  s1 ، متغیرsetText تنظیم می کند. بین پرانتزهای text آخرین خط از کد، متن را برای بخش

 .ه در حال ساخت آن می باشیمای است ک
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وقتی که تایپ کردن کد را تمام کردید، برنامه ی خود را اجرا کنید. تعدادی از چک باکس ها را انتخاب کرده و 

ظاهر شده  text سپس روی دکمه کلیک کنید. باید متوجه شوید که آیتم هایی که انتخاب کرده اید در بخش

 :اند

از حالت انتخاب در آورید. تنها باکس های انتخاب شده باید در این قسمت ظاهر  یک یا چند تا از این باکس ها را

 .شوند

 

  .خواهیم پرداخت Radio Buttons در بخش بعد به

 ها در جاوا  Radio Buttons آموزش
 معموال برای انتخاب تنها یک آیتم از یک لیست، به جای انتخاب چند آیتم موجود، استفاده می Radio دکمه های

 .شوند. اجازه بدهید چگونگی کار کردن آنها را بررسی کنیم

قرار  NetBeans را در پالت Radio Button را روی فرم خود درگ و دراپ کنید. سپس کنترل panel یک

 :را روی پالت جدید خود دراگ کنید، که باید شبیه به تصویر زیر باشد Radio دهید. یک دکمه ی
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خود  radio می باشد. ما از دکمه های jRadioButton1 عبارت radio دکمه یمتن پیش فرض برای اولین 

انتخاب کند. بنابراین  (payment method) استفاده می کنیم تا به یوزر اجازه بدهیم که یک روش پرداخت

ک تغییر دهید. ) متن می تواند به همان روشی تغییر کند که در مورد چ Credit Card متن دکمه ی خود را به

 .(، باقی می ماندjRadioButton1باکس ها انجام دادید. مجددا نام متغیر همان نام پیش فرض، 

 

 :تغییر دهید PayPal و Debit Card اضافه کنید. متن را به panel دیگر به radio دو دکمه ی

 

را اجرا کنید. به هرحال مشکلی با دکمه های افزوده شده وجود دارد. برای مشاهده ی مشکل مجددا برنامه 

سعی کنید یک دکمه ی دیگر انتخاب کنید، مشاهده خواهید  .را انتخاب کنید radio اکنون یکی از دکمه های

 :کرد که می توانید همزمان بیشتر از یک دکمه انتخاب کنید

 

، جاوا به گرچه با این دکمه ها می خواهیم که یوزر فقط یک گزینه ی پرداخت را انتخاب کند. برای حل این مشکل

را داده است. همانطور که از نام آن پیداست، این برنامه به  ButtonGroupشما اجازه ی ایجاد چیزی به نام 
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را به یک گروه  radioشما اجازه ی گروه بندی دکمه ها را تحت یک عنوان می دهد. سپس می توانید دکمه های 

 .، تنها یک گزینه برای انتخاب موجود می باشداضافه کنید. زمانی که دکمه ها را به گروه اضافه کردید

 :د زیر را به کد خود اضافه کنید، مت ButtonGroup برای مشاهده ی چگونگی کار کردن

private void groupButton( ) { 

 

ButtonGroup bg1 = new ButtonGroup( ); 

bg1.add(jRadioButton1); 

bg1.add(jRadioButton2); 

bg1.add(jRadioButton3); 

} 

 

به شما هشدار وجود یک مشکل را می دهد و زیر  NetBeans هنگام انجام این کار مشاهده خواهید کرد که

نمی تواند  NetBeans قسمت هایی از کد را با قرمز خط کشیده است. این اتفاق به این خاطر می افتد که

 .تواند آبجکت جدیدی از آن ایجاد کندپیدا کند . در نتیجه نمی  ButtonGroup گروهی به نام

می باشد. بنابراین به باالترین قسمت  Swing برای حل این مشکل، نیاز به وارد کردن گروه مرتبط از کتابخانه ی

 :کد خود رفته و عبارت زیر را وارد کنید

import javax.swing.ButtonGroup; 

 

 .بودند، از بین رفته باشند اکنون باید قسمت هایی که به رنگ قرمز خط کشیده شده

اضافه می  ButtonGroup را به آبجکت radio با استفاده از متود اضافه شده، دکمه های groupButton متد

 :کند

bg1.add( radio_button_name ); 

 

 .، یک خط در فرم ما وجود داردradio برای هر دکمه ی

، در هنگام بار  radio بخوانیم. به این طریق دکمه هایرا فرا  groupButton متود constructor می توانیم از

 :خود اضافه کنید constructor گذاری فرم، گروه بندی خواهند شد. فراخوانی متود زیر را به
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 :باالی پنجره ی کد شما باید مانند تصویر زیر باشد

 

کنید. اکنون مشاهده می کنید که  انتخاب radio برنامه ی خود را مجددا اجرا کرده و سعی بیشتر از یک دکمه ی

 .می توانید فقط یک دکمه در گروه انتخاب کنید

 .وجود دارد که می توانید استفاده کنید isSelected برای مشاهده ی دکمه ی انتخاب شده، متودی به نام

نمایش  یک دکمه ی معمولی به فرم خود اضافه کنید. وقتی روی این دکمه کلیک می کنیم، یک پیغام برای ما

 .داده خواهد شد که بیان می کند کدام دکمه کلیک شده

 .تغییر دهید Payment Option تغییر دهید. پراپرتی متن را به btnRadios نام متغیر دکمه ی خود را به

 :ایجاد کنید. کد زیر را اضافه کنید code stub اکنون روی دکمه ی جدید خود دابل کلیک کنید تا یک
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 انتخاب شده می باشد. سپس متن را از دکمه ی radio در اینجا انجام می دهیم بررسی دکمه یتمام کاری که 

radio  دریافت کرده و آن را در متغیری به نامradioText مرتب می کنیم. 

می توانیم یک باکس پیغام داشته باشیم تا گزینه ی پرداخت انتخاب شده را نمایش دهیم. خط زیر را به پایین 

 : IF ی خود اضافه کنید، درست زیر آخرین عبارت کد دکمه

javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog( FormObjects.this, radioText ); 

 

را در بخش قبل  JOptionPane اما .از آنجایی که این خط طوالنی است، مجبوریم اندازه ی فونت را تغییر دهیم

استفاده می  console آیتم بین پرانتزها می باشد. از آنجایی که ما از یکمشاهده کرده اید. تنها تفاوت اولین 

 :کردیم، اولین آیتم پوچ بود. اکنون
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FormObjects.this 
 به معنای بدون پنجره Null .اولین آیتم بین پرانتزها برای پنجره ای است که در آن قصد نمایش پیغام را دارید

(no window)  می باشد. عبارتFormObjects.this نیز به معنای این مولفه از گروه FormObjects  می ،

 .باشد

انتخاب کنید. سپس روی دکمه ی خود کلیک  radio button برنامه ی خود را مجددا اجرا کرده و یک آیتم از

 :کنید. پس از آن باید صفحه ای مانند تصویر زیر را مشاهده کنید

 

  .ه فرم های جاوا را مشاهده خواهید کرددر بخش بعد چگونگی اضافه کردن منوها ب

 آموزش منوهای جاوا 
 

و غیره. هر منو  File ،Edit ،Viewشما می توانید به فرم های جاوای خود منوهایی اضافه کنید، مواردی مانند 

 .دارای آیتم هایی می باشد که این آیتم ها نیز دارای منوهایی می باشند

 :را قرار دهید Menu Bar ، آیتمNetBeans بازگردید. در پالت Design به ویو
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یکی را به باالی فرم خود درگ کنید. وقتی به دکمه ی ماوس اجازه ی حرکت می دهید، یک نوار منوی پیش 

 :خواهید داشت Edit و File فرض
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 File گرچه هیچ آیتم منویی به طور پیش فرض اضافه نشده است. برای اضافه کردن آیتم های خود، روی منوی

، راست کلیک کنید. یک منوی جدید ظاهر خواهد File کلیک کرده تا آن را انتخاب کنید. با انتخاب آیتم منوی

 :را انتخاب کنید Add From Palette > Menu Item .شد

 :اضافه خواهد شد File به منوی Menu Item یک

 

 .یا ذخیره کردن یک فایل می باشدآنچه ما انجام خواهیم داد افزودن آیتم های منو برای باز کردن و 

دابل کلیک کنید. سپس این متن های الیت خواهد شد، طوریکه می  jMenuItem1 روی متن پیش فرض

 :توانید روی آن تایپ کنید

 

 :را روی صفحه کلید فشار دهید enter را تایپ کرده و سپس دکمه ی Open لغت
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 :را به عنوان آیتم منو نایپ کنید Save ربه این طریق یک آیتم دیگر اضافه کنید. این با

 

اضافه  (shortcuts) همانطور که در باال مشاهده می کنید، می توانید برای آیتم های منوی خود میانبرهایی

 :برای آن کلیک کنید shortcut و سپس روی Open کنید. روی آیتم

 

 :داشته باشید properties ، نگاهی به پنجره یshortcut با آیتم انتخاب شده ی
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را جایگذاری کرده و سپس روی دکمه ی کوچک در سمت راست ردیف کلیک کنید. یک  Accelerator آیتم

دیالوگ باکس ظاهر می شود. در این دیالوگ باکس می توانید میانبر کلیدهای مورد نظر خود را تنظیم 

 .می باشد CTRL + O معموال open کنید.میانبر

را از حالت انتخاب درآورده  Shiftظاهر خواهد شد. آیتم را  Shift + O ید که پس از آندر باکس تایپ کن O یک

 :را انتخاب کنید Ctrl و در عوض
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 :کلیک کنید، پس از آن این میانبر به آیتم های منوی جاوا افزوده خواهد شد OK روی

 

کلیک کنید تا به حالت  back روی Openبرای اینکه مشاهده کنید تمام این برنامه کار می کند یا نه، در منوی 

را  Events > Action > Action Performed های الیت در آید. اکنون کلیک راست کنید. از منوی ظاهر شده

 :ایجاد خواهد کرد. خط زیر را برای کد وارد کنید code stub انتخاب کنید. این گزینه برای آیتم منو یک

javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog( FormObjects.this, "Open" ); 

 

 .این تنها یک باکس پیغام می باشد
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 message کلیک کنید و پس از آن باید File > Open برنامه ی خود را اجرا کرده و آن را امتحان کنید. روی

box را مشاهده کنید. روی OK  امتحان کنید. کلیک کنید تا از این باکس خالص شوید. اکنون میانبر خود را

 .را فشار دهید. مجددا منو ظاهر می شود O روی صفحه کلید را نگه دارید و سپس حرف Ctrl دکمه ی

کامنت بگذارید. آنچه انجام خواهیم  message boxبازگردید. روی  code stub برنامه را متوقف کرده و به

پس یک یوزر می تواند یک فایل را می باشد. س File Open داد، نوشتن یک کد برای نمایش دیالوگ باکس

  .این مار را در بخش بعد انجام خواهیم داد .برای باز شدن انتخاب کند

 در جاوا  File Choser آموزش
 

 را در جاوا مشاهده خواهید کرد. این کار توسط Open File در این بخش چگونگی نمایش دیالوگ باکس های

File Choser انجام می شود. 

 Swing را قرار دهید که در زیر File Chooser آیتم NetBeans بازگردید. در پالت Design به ویو

Windows قرار دارد: 
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را به نزدیک فرم خود و نه در داخل آن درگ کنید و آن را درست زیر فرم و در منطقه ی  File Chooser یک

 Inspector اما می توانید آن را در پنجره ی سفید قرار دهید. این برنامه در واقع روی فرم ظاهر نخواهد شد،

 :مشاهده کنید

 در پنجره ی jFileChooser1می باشد. روی  jFileChooser1در واقع  File Chooser نام پیش فرض

Inspector راست کلیک کنید. از منوی ظاهر شده گزینه ی Change Variable Name  را انتخاب کنید. وقتی

 :را به عنوان نام تایپ کنید dbکه دیالوگ باکس ظاهر می شود، 

 

 :باید مانند تصویر زیر باشد Inspector کلیک کنید تا تغییر را تایید کنید. پنجره ی OK روی

 

 .دارید که به پروژه اضافه شده است File Chooser اکنون یک
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 code stub در منو به Open سیار ساده می باشد. برای آیتمب File Chooser نمایش دیالوگ باکس

 :را داشتید. اکنون خط زیر را تایپ کنید message box بازگردید، جایی که

  مثال

int returnVal = db.showOpenDialog( this ); 

 

File Chooser ما db  نامیده می شود. ما در حال استفاده از متودShowOpenDialog از گروه File 

Chooser  هستیم. در بین پرانتزهایShowOpenDialog  نام پنجره ای را تایپ کنید که قرار است دیالوگ

 .را تایپ کرده ایم "this form" باکس را در خود داشته باشد. ما

یک مقدار را گزارش می دهد. این مقدار یک عدد صحیح می باشد. این مقدار به  ShowOpenDialog دمت

و غیره. ما در حال ذخیره  open ،cancel :که کدام دکمه در دیالوگ باکس کلیک شده است شما می گوید

 .هستیم و از این مقدار در یک لحظه استفاده خواهیم کرد returnValسازی مقدار در متغیری به نام 

اکس برای شما در فرم خود کلیک کنید. یک دیالوگ ب File > Open اما برنامه ی خود را مجددا اجرا کنید. روی

 :ظاهر خواهد شد
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در واقع این  –انجام می دهد انتخاب یک فایل می باشد  Open Dialogue متاسفانه تنها کاری که یک باکس

باکس چیزی را باز نمی کند. اگر می خواهید که یک فایل را باز کنید، باید که کد را خودتان بنویسید. ما این کار 

. اما اکنون می توانیم نام و مسیر فایلی را که یک یوزر انتخاب کرده، دریافت را به زودی انجام خواهیم داد

 .کنیم

 :زیر را درست زیر دو خط دیگر به کد خود اضافه کنید IF Statement ابتدا عبارت

  مثال

if (returnVal = = javax.swing.JFileChooser.APPROVE_OPTION) { 

} 

 

می باشیم. با این گروه می توانید بررسی  JFileChooser به نام Swing class بنابراین ما در حال استفاده از

تایپ می کنید،  JFileChooser را پس از (dot) کنید که کدام دکمه کلیک شده است. وقتی که یک نقطه

 :لیستی برای شما ظاهر خواهد شد
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APPROVE_OPTION به معنای گزینه هایی مانند دکمه های Yes یا OK بنابراین ما در حال  .میباشد

آیا یوزر ) .بررسی کنیم APPROVE_OPTIONهستیم تا هماهنگی آن را با  returnVal امتحان کردن متغیر

 .(کلیک کزد؟ OK روی

وجود دارد. به  getSelectedFileبرای رسیدن به فایلی که توسط یوزر انتخاب شده است، متودی به نام 

در جاوا می  IO بخشی از گروه File رشته، یک آبجکت فایل بازمی گرداند. آبجکتهرحال این برنامه به جای یک 

 :اضافه کنید IF Statement باشد. بنابراین خط زیر را به

  مثال

java.io.File file = db.getSelectedFile( ); 

 

  .واهد کردنامیده ایم، خاتمه پیدا خ file بنابراین فایل انتخاب شده توسط یوزر در آبجکت فایل که

 :برای انجام کار مفید با این برنامه )برای متال باز کردن فایل(، نیاز به تبدیل آن به یک رشته می باشد

  مثال

String file_name = file.toString( ); 
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 استفاده می کند. ما نتیجه را در یک متغیر جدید به نام File از آبجکت های toString این خط فقط از متود

file_name قرار می دهیم. خط را به IF Statement خود اضافه کنید. 

 IF برای نمایش نام فایل، کامنت ها را از باکس پیغام خود حذف کنید و آن را به عنوان آخرین خط از

Statement جابجا کنید. آخرین پارامتر بین پرانتزها را به file_name تغییر دهید: 

  مثال

javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(FormObjects.this, file_name); 

 

به باالی کد خود و زیر کدی که دارید،  import از آنجایی که این خططوالنی است می توانید، می توانید یک عبارت

 :اضافه کنید

  مثال

import javax.swing.JOptionPane; 

 

 :غام می تواند فقط به شکل زیر باشدبنابراین خط مربوط به باکس پی

JOptionPane.showMessageDialog( FormObjects.this, file_name); 

 

  :اما اکنون کد شما باید به شکل زیر باشد !اکنون خواندن آن کمی آسانتر است
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کلیک کنید.  File > Open برنامه ی خود را اجرا کرده و آن را امتحان کنید. برای مشاهده ی دیالوگ باکس روی

کلیک کنید. باکس پیغام شما مانند تصویر زیر  Open هر فایلی در کامپیوتر خود را انتخاب کرده و سپس روی

 :خواهد بود

 

 Files of قبل از اینکه برای باز شدن فایل انتخاب شده، کد اضافه کنیم، ممکن است متوجه شده باشید که

Type روی دیالوگ باکس فایل Open  رویبر "All files"  تنظیم شده است. می توانید فایل های روی این

 ,jpeg)لیست را فیلتر کنید، طوریکه یوزر می تواند فقط فایل های متن یا تصاویری با فرمت معین را باز کند 

gif, png). 

باشد. متود می  addChoosableFileFilter، دیالوگ باکس دارای "Files of Type" برای فیلتر کردن لیست

 .دارید Filter اما شما نیر بین پرانتزها نیاز به آبجکت

زیر را به باالی کد خود و درست زیر عبارت های دیگر، طوریکه کد شما طوالنی نشود، وارد  import عبارت های

 :کنید

  مثال

import javax.swing.filechooser.FileFilter;  

import javax.swing.filechooser.FileNameExtensionFilter; 

 

جدید دارید. خط زیر را درست قبل از  FileFilter برای تنظیم پسوند فیلتر نام فایل، نیاز به ایجاد یک آبجکت

 :وارد کنید( int returnVal اولین خط از کد خود )قبل از خط
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  مثال

FileFilter ft = new FileNameExtensionFilter("Text Files", "txt"); 

ظاهر  Files of Type ، ابتدا نیاز به متنی دارید که در لیستFileNameExtensionFilter بین پرانتزهای

خواهد شد. پس از یک کاما نام فایل هایی را تایپ می کنید که می خواهید نمایش داده شوند. در اینجا یک 

 .ایی )"( در باال دقت کنیدپسوند فایل مناسب اما بدون کاما نیاز است. به عالمت های نقل قول دوت

شما می توانید بیشتر از یک پسوند اضافه کنید. فقط کافیست یک کاما تایپ و سپس فایل هایی را که قرار 

 :است نمایش داده شوند، تایپ کنید

FileNameExtensionFilter("Text Files", "txt", "html"); 

در دیالوگ باکس  addChoosableFileFilter د از متودزمانی که آبجکت فیلتر را تنظیم کرده اید، می توانی

 :خود استفاده کنید

db.addChoosableFileFilter( ft ); 

 

 :اضافه کنید FileFilter این خط را در کد خود درست زیر خط

 

مجددا برنامه ی خود را اجرا کرده و نگاهی به دیالوگ باکس خود داشته باشید. روی پیکان در لیست رو به 

 :پایین کلیک کنید
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نمایش خواهد  txt. را انتخاب کنید. سپس دیالوگ باکس شما فقط فایل هایی را با پسوند Text Filesگزینه ی 

 .داد

 ، می توانید یک آبجکت(html برای مثال نمایش فایل های ) اگر شما خط دیگری روی لیست می خواهید

FileFilter دیگر تنظیم کنید: 

 

 :مانند زیر خواهد بود Files of Type ما اجرا می شود، لیستوقتی برنامه ی ش

 

  .اکنون می توانیم کدی بنویسیم تا واقعا فایل را باز کنیم که این کار را در بخش بعد انجام خواهیم داد

 آموزش استفاده از دیالوگ باکس در جاوا 
 

تفاوتی نمی  open file فرایند برای دیالوگ باکسدر واقع شما کدی را برای باز کردن یک فایل نوشته اید. این 

کند. و چون شما در حال حاضر گروه هایی را نوشته اید که یک فایل را باز و در آن نگارش می کنند، می توانید 

 .آنها را فقط وارد پروژه ی حاضر کنید
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 NetBeans در سمت چپ propertiesبرای وارد کردن فایلی که تقریبا آن را نوشته اید، نگاهی به پنجره ی 

کلیک  NetBeans در باالی Window داشته باشید. ) اگر نمی توانید این پنجره را ببینید، روی آیتم منوی

 ( .را انتخاب کنید Properties گزینه ی Windowکنید. از منوی 

 :راست کلیک کنید libraries ورودی را برای پروژه ی فعلی خود باز کنید و روی آیتم

 

را انتخاب کنید. وقتی این کار را انجام می دهید دیالوگ باکس زیر را  Add Projectاز منوی ظاهر شده، 

 :مشاهده خواهید کرد
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اکنون به پایین رفته و پروژه  .می باشد "NetBeans Projects" در باکس باال بیانگر Look مطمئن شوید که

است که گروه های شما که باز هستند و در یک فایل نگارش  خود را جایگذاری کنید. اینجا جایی TextFiles ی

کلیک کنید. دیالوگ باکس بسته شده و شما به  "Add project JAR files" می کنند. اکنون روی دکمه ی

NetBeans باز خواهید گشت. نگاهی به ورودی Libraries  برای پروژه ی فعلی خود داشته باشید، مشاهده

 :وژه وارد شده استخواهید کرد که این پر



302 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 

 :به باالی کد خود اضافه کنید import اکنون که گروه ها را به پروژه ی خود اضافه کرده اید، می توانید یک خط

  مثال

import textfiles.ReadFile; 

 

گروهی بود که برای باز کردن یک فایل فرا خواندیم. نام پوشه ای که با  ReadFileاگر به خاطر داشته باشید، 

را وارد می کنیم و می توانیم از آن آبجکت های جدیدی  ReadFileبود. اکنون گروه  textfiles آن روبرو شدیم

 .ایجاد کنیم

  مثال

ReadFile file_read = new ReadFile( file_name ); 

 

IF Statement خود را با افزودن کد try …catch زیر هماهنگ سازید: 
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نام فایل را دریافت کرده و یک  :برای باز کردن یک فایل متن استفاده کردیمکد درست همانی است که قبال 

را که ایجاد کرده ایم، فرا بخوانید و تمام خطوط را به  openFileجدید ایجاد کنید، متود  ReadFile آبجکت

را در  بازگردانده و سپس خواندن هر خط را مرور کنید. دقت کنید که همه ی خطوط (array) عنوان یک ردیف

 .بخش کنترل متن در فرم خود قرار دادیم

می باشد. باکس پیغام  try … catch از گروه catch به هرحال موردی که نادیده گرفته شده، پیغامی در بخش

یک پیغام مناسب اضافه  showMessageDialog حرکت دهید. بین پرانتزهای catch خود را بین پرانتزهای

 .استفاده کنید e.getMessageکنید. یا می توانید از 

یک فایل باز کنید.  File > Openوقتی که کد را کامل کردید، آن را امتحان کنید. باید با استفاده از منوی 

 .سپس فایل متن باید در فیلد متن ظاهر شود

 آموزش ذخیره فایل با استفاده از دیالوگ باکس در جاوا 
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 File نمایش دهید، می توانید مجددا از Open File جایرا به  Save File اگر بخواهید دیالوگ باکس

Chooser  استفاده کنید. این بار به جایshowOpenDialog از showSaveDialog استفاده کنید: 

  مثال

int returnVal = db.showSaveDialog( this ); 

 

 دهید، گرچه می توانید یک مجددا این برای نمایش دیالوگ باکس کافی می باشد. الزم نیست کار دیگری انجام

file filter نیز اضافه کنید. 

  مثال

FileFilter ft = new FileNameExtensionFilter( "Text Files", "txt" );  

db.addChoosableFileFilter( ft ); 

int returnVal = db.showSaveDialog(this); 

 

 :اضافه کنید به باالی کد خود import برای نوشتن یک فایل، یک عبارت

import textfiles.WriteFile; 

 

، try … catch ایجاد کنید. مجددا می توانید کد را همراه با یک بلوک WriteFile سپس می توانید یک آبجکت

 :قرار دهید IF Statement در داخل
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قرار می  alltext دو خط آخر در کد باال داده را از بخش متن دریافت می کند و سپس در یک متغیر رشته به نام

 .خود فرا بخوانیم WriteFile را از گروه writeToFileگیرد. پس از آن می توانیم متود 

در منو ایجاد کنید. کد باال را به آن اضافه کنید. برنامه ی خود را اجرا  File > Save برای آیتم code stub یک

کلیک  File > Save ید. سپس در منوی خود رویمتن جدیدی تایپ کن textکرده و آن را امتحان کنید. در بخش 

کلیک  Save ظاهر می شود، نام فایل را تایپ کرده و سپس روی "Save File" وقتی که دیالوگ باکس .کنید

 .وجود دارد، را بررسی کنید text کنید. ایجاد شدن فایل خود و اینکه متنی را که تایپ کردهاید در بخش

ا و آبجکت های فرم. ما ادامه خواهیم داد. در بخش نگاهی به دیتابیس ها این مقدمه ای بود برای فرم ه

  .خواهیم کرد

 آموزش دیتابیس در جاوا 
 

در این بخش در مورد دیتابیس های جاوا فرا خواهید گرفت. شما یک دیتابیس ساده با یک جدول ایجاد خواهید 

 .آن متصل شوید کرد و یاد خواهید گرفت که چگونه با استفاده از کد جاوا به
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 در مورد جاوا و دیتابیس ها
برای اتصال به دیتابیس ها استفاده می کند.  JDBC (Java Database Connectivity) جاوا از چیزی به نام

که برنامه های شما  JDBC Driver Managerوجود دارد که بخش برنامه نویسی است و  JDBC API یک

 .کنندبرای اتصال به دیتابیس استفاده می 

JDBC به شما اجاز ی اتصال به یک دامنه ی وسیع از دیتابیس ها را می دهد( Oracle, MySQL و غیره) اما ،

دریافت می کنیم.  Java/NetBeans ما قصد استفاده از یک دیتابیس داخلی استفاده کنیم که از نرم افزار

این برنامه روی یک سرور فرضی اجرا می  .Apache Derby نامیده می شود، ورژنی از Java DB این دیتابیس

 .آغاز کنید NetBeans شود که می توانید متوقف کرده و از داخل

بررسی کنید. اگر نمی توانید  NetBeansرا در  Services برای بررسی اینکه تمام موارد مورد نیاز را دارید، تب

 گزینه ی Window کنید. از منوی کلیک NetBeans از منوی Windowرا مشاهده کنید، روی  Services تب

Services را انتخاب کنید. پس از آن صفحه ای مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد: 

 

 :را مشاهده کنید Drivers و بخش Java DB را باز کنید تا آیتم Database آیتم
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ی سرور ایجاد و اجرا کرده را آغاز کرد اید و سپس دیتابیس ها را رو Java DB نظریه این است که سرور فرضی

وجود داشته باشد: اما اگر چنین دیتابیسی وجود نداشت،  sampleاید. باید دیتابیس تنظیم شده ای به نام 

 .نگران نباشید، چرا که ما دیتابیس خود را ایجاد خواهیم کرد

 .exams و دیگری test1 ، یکیSample در تصویر باال سه دیتابیس وجود دارد: یکی

پروژه ی مربوط به این بخش قصد داریم که یک دیتابیس جدید تنظیم کنیم. سپس چگونگی اتصال به این برای 

دیتابیس را با استفاده از کد جاوا فرا خواهید گرفت. دیتابیسی که ما ایجاد خواهیم کرد، یک دیتابیس ساده 

 Java DB توانید با استفاده ازدارای یک جدول خواهد بود و نه دارای چند جدول متصل به هم. در واقع می 

 .چند جدول ایجاد کنید، اما لزوما نمی خواهیم مسائل را پیچیده کنیم

 (مرورگر فرضی) Virtual Server آغاز
راست کلیک کنید. پس از آن  Java DB اولین کاری که باید انجام دهیم، آغاز مرورگر می باشد. بنابراین روی

 :را انتخاب کنید Start Server زینه ییک منو برای شما ظاهر خواد شد. گ
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در حال اجرا  firewall اگر یک ) :داشته باشید، چند پیغام را مشاهده خواهید کرد Output نگاهی به پنجره ی

 (.اجازه دهید Java DB داشته باشید، الزم است به

 

در بخش بعد چگونگی انجام این رمانی که سرور در حال اجرا می باشد، می توانید دیتابیس هایی ایجاد کنید. 

  .کار را مشاهده خواهید کرد

 آموزش ایجاد دیتابیس با جاوا 
 

 .اکنون که سرور شما آغاز به کار کرده است، می توانید جلوتر روید و یک دیتابیس ایجاد کنید

 Create کلیک راست کنید. از منوی ظاهر شده Java DB برای ایجاد یک دیتابیس جدید مجددا روی

Database را انتخاب کنید: 
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 :کلیک می کنید، دیالوگ باکسی برای شما ظاهر خواهد شد Create Databaseوقتی که روی 

 

بنامید. هر یوزرنیم و پسووردی که  Employees در اولین باکس یک نام برای دیتابیس خود تایپ کنید. آن را

دن آن سخت باشد، نه مانند آنچه ما استفاده کرده می خواهید می توانید تایپ کنید. ) پسووردی که ک هک کر

 (.ایم
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 :کلیک کنید. این دیتابیس باید روی لیست ظاهر شود OK برای ایجاد دیتابیس خود روی

 

 ایجاد یک جدول در دیتابیس
اکنون که دیتابیس ایجاد شده است، نیاز به ایجاد یک جدول در دیتابیس دارید. برای انجام این کار روی 

 :را انتخاب کنید Connect دیتابیس خود راست کلیک کنید. از منوی ظاهر شده گزینه ی
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مشاهده  Proceduresو  Tables, Views وقتی که یک اتصال برقرار می شود، چند فولدر پیش فرض برای

 :(.خواهید کرد )اگر صفحه ی شما شبیه به این نیست، پایین تر را مشاهده کنید

 

راست کلیک کنید. از منوی ظاهر شده گزینه  Tablesجد.ل جدید در دیتابیس خود، روی فولدربرای ایجاد یک 

 :را انتخاب کنید Create Table ی
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 :اگر سه فولدر باال را مشاهده نکردید، در عوض صفحه ای مشابه تصویر زیر خواهید داشت

 

 .راست کلیک کنید Tables کلیک کرده و سپس روی APP روی ورودی

 :کلیک کنید، یک دیالوگ باکس مشابه تصویر زیر ظاهر خواهد شد ,Create Table ی رویوقت
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 :یا مشابه این تصویر

 

 .از اینجا نه تنها نامی برای جدول خود تایپ خواهید کرد، بلکه ستون هایی نیز برای جاول تنظیم خواهید کرد

را برای جدول خود  Workersرا حذف کنید. نام جدید  Untitled در باال، نام پیش فرض Table Name در

 .قرار دارد Employees خواهید داشت که در دیتابیس Workers تایپ کنید. سپس جدولی به نام
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کلیک کنید. ما می خواهیم که  OK اما از آنجایی که جدول هنوز هیچ ستونی درخود ندارد، نمی توانید روی

 :کنیمستون هایی با نام های زیر ایجاد 

ID 

First_Name 

Last_Name 

Job_Title 

یک عدد شناسایی خاص را حفظ خواهد کرد. این عدد یک ردیف را در جدول مشخص خواهد کرد. یک  ID ستون

 وجود دارد. از آنجایی که این داده Primary Key ستون با یک داده منحصر به فرد در این جدول با عنوان

Primary Key (می با )شد، ستون باید داده را در خود نگه دارد: ستون نمی تواند یک مقدار پوچ را کلید اولیه

 .در خود حفظ کند. یک مقدار پوچ یعنی هیچ اطالعاتی در آن وجود ندارد

یک تیک قرار دهید.  Key مانند مورد اول می باشد، پس در باکس مربوط به Create Table اگر دیالوگ باکس

 نیز ظاهر خواهد شد. اکنون در بخش Uniqueو  Indexید، چک مارک برای وقتی این تیک را قرار می ده

Column Name یک عنوان وارد کنید. ID را تایپ کنید: 
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را خواهیم داشت.  ID ،Integersاکنون الزم است بدانید که چه نوع داده ای وارد ستون می شود. برای ستون 

تایپ کنید که یک لیست رو به  Data Type برسید. روی Data Type بنابراین اسکرول را حرکت دهید تا به

 :را انتخاب کنید Integers پایین برای شما ظاهر خواهد شد. از این لیست

 

کلیک کنید تا اولین  Add Column اگر دیالوگ باکس شما مشابه مورد دوم می باشد، الزم است روی دکمه ی

 :از آن یک دیالوگ باکس دیگر ظاهر خواهد شد. مانند تصویر زیر ستون از جدول خود را اضافه کنید. پس

 

NAME نام ستون در جدول می باشد، مانند ID ،First_Name و غیره. TYPE عبارت است از DATA 

TYPE, Integer, VARCHAR  .و غیره. روی لیست رو به پایین کلیک کنید تا موارد بیشتری را مشاهده کنید

 :را مانند تصویر زیر انتخاب کرده و یا از حالت انتخاب خارج کنید CONSTRAINTS سپس باکس های
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 :بازگردید Create Table کلیک کنید که پس از آن باید به دیالوگ باکس OK روی
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در سمت راست  Add Column داریم. روی دکمه ی ID اکنون در جدول ب اندازه ی کافی فضا برای ستون

 VARCHAR) جدید به جدول اضافه کنید. مقادیر زیر را برای این ستون وارد کنیدکلیک کنید تا یک ستون 

 :(.به معنای عدد متغیر کاراکترها می باشد

Key: Unchecked 

Index: Unchecked 

Null: Unchecked 

Unique: Unchecked 

Column Name: First_Name 

Data Type: VARCHAR 

Size: 20 

 :ول خود نیر مقادیر زیر را وارد کنیدبرای سومین ستون ستون در جد

Key: Unchecked 

Index: Unchecked 

Null: Unchecked 

Unique: Unchecked 

Column Name: Last_Name 

Data Type: VARCHAR 

Size: 20 

 :برای آخرین ستون مقادیر زیر را مشاهده می کنید

Key: Unchecked 
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Index: Unchecked 

Null: Unchecked 

Unique: Unchecked 

Column Name: Job_Title 

Data Type: VARCHAR 

Size: 40 

 :باید مانند تصویر زیر باشد Table وقتی که کار شما به پایان رسید، دیالوگ باکس مربوط به

 

کلیک کنید. سپس جدول و ستون های جدول شما ایجاد  OK وقتی که همه ی اطالعات را وارد کردید، روی

 :خواهند شد
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یگری که باید انجام دهید، افرودن رکوردها به جدول دیتابیس می باشد که این کار را در بخش بعد انجام کار د

  .خواهیم داد

 آموزش افزودن رکوردها به دیتابیس جدول جاوا 
 

یک جدول دیتابیس مانند یک صفحه ی گسترده می باشد که دارای ستون و ردیف می باشد. هر ردیف در 

)نام  Last Name )نام(، یک First Name ، یکIDول هایی )فیلدهایی( برای یک مقدار جدول ما دارای سل

)عنوان شغلی( می باشد. به طور مختصر چگونگی نوشتن کد مربوط به اضافه کردن  Job Title خانوادگی( و یک

برای افزودن  NetBeans IDEردیف های جدیدی از اطالعات را به جدول فرا خواهید گرفت. اما می توانید از 

 .ردیف ها نیز استفاده کنید

 برای افزودن یک ردیف جدید به جدول خود، روی نام جدول راست کلیک کنید. از منوی ظاهر شده گزینه ی

View Data را انتخاب کنید: 
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 :اصلی ظاهر خواهد شد NetBeans کلیک می کنید، یک پنجره ی جدید در View Data وقتی که روی
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 SQL یینی پنجره برای وارد کردن ردیف های جدید جدول استفاده کنید. نیمه ی باالیی برایاز نیمه ی پا

Commands (دستورات (SQL  می باشد )که به زودی پس از اتمام افزودن ردیف ها، در مورد آنها بیشتر

 .)فراخواهید گرفت

 :نیمه ی پایینی پنجره، کلیک کنیدبرای افزودن یک ردیف جدید، روی آیکنی با عالمت به اضافه ی سبزرنگ در 

 

 :وقتی که روی آیکن ردیف جدید کلیک می کنید، یک دیالوگ باکس ظاهر می شود

 

از شماره  ID همانطور که مشاهده می کنید، باکس های متن برای هر ستون در جدول ما وجود دارد. برای ستون

ردیف  ID و 2ردیف دوم جدول  ID ود. بنابراینشروع می ش 1گذاری ترتیبی استفاده می کنیم که از شماره ی 
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و غیره می باشد. اعداد شماره های ردیف ها نیستند: آنها در واقع مقادیر منحصر به فردی برای هر  3سوم 

شروع کنیم.  100مربوط به اولین ردیف از عدد  ID می باشند. ما می توانیم برای مقدار شماره ی ID فیلد

 .و به همین ترتیب بقیه ی ردیف ها می باشند 102سومین عدد  ،101بنابراین دومین عدد 

 :داده های زیر را به عنوان اولین ردیف جدول خود وارد کنید

ID: 1 

First Name: Helen 

Last Name: James 

Job Title: IT Manager 

 1شماره شناسایی: 

 نام: هلن

 نام خانوادگی: جیمز

 IT عنوان شغلی: مدیر

 :مانند تصویر زیر خواهد بوددیالوگ باکس شما 
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باخواهید گشت. بنابراین اولین ردیف باید  NetBeans کلیک کنید که به پنجره ی OK پس از اتمام کار روی

 :نمایش داده شود

 

 :سه ردیف دیگر شامل داده های زیر وارد کنید

ID: 2 

First Name: Eric 

Last Name: Khan 
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Job Title: Programmer (برنامه نویسعنوان شغلی :) 

ID: 3 

First Name: Tommy 

Last Name: Lee 

Job Title: Systems Analyst(عنوان شغلی: تحلیل گر سیستم) 

ID: 4 

First Name: Priyanka 

Last Name: Collins 

Job Title: Programmer(عنوان شغلی: برنامه نویس) 

 :مانند تصویر زیر خواهد بود NetBeans پس از اینکه افزودن این ردیف ها به پایان رسید، پنجره ی

 

  .خواهیم پرداخت SQL در بخش بعدی کمی به فرمان های

 در جاوا  sql آموزش فرمان های
 

 SQL جاوا ایجاد کردید. در این بخش کمی به دستورات DB در بخش قبل رکوردهایی را در جدول دیتابیس

 .در یک جدول ایجاد کنیدخواهید پرداخت، طوریکه می توانید این رکوردها را 
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SQL مخفف Structured Query Language  می باشد وراهی برای بررسی دیتابیس هاست. شما می توانید

، آپدیت کردن (Delete)، حذف(insert) ، وارد کردن(select) گزینه های بیشتری شامل انتخاب رکدودها

استفاده کنید. این ابزار، ابزاری بسیار قدرتمند  ، ایجاد جدول ها و قرار دادن جدول ها را(Update) رکوردها

 .می باشد

SQL  از لغات کلیدی ساده ای برای انجام کار استفاده می کند. اگر می خواهید که همه ی رکوردها را از یک

)همه ی رکوردها( استفاده می  "all records همراه با نماد FROMو  SELECT جدول انتخاب کنید، لغات

 :شوند

SELECT * FROM table_name 

 

را مشاهده خواهید کرد که  SELECT داشته باشید، عبارت NetBeans اگر نگاهی به نیمه ی باالیی پنجره ی

 )یک مورد هوشمند نیست :(SQL تنظیم شده است

select * from ADMIN.WORKERS 

 

قبل  ADMIN کنید. ) بخش انتخاب Workers این عبارت بیان می کند که همه ی رکوردها را از جدولی به نام

می باشد، که ساختار داده را توصیف می کند، به عالوه  Schema، موردی به نام Workers از نقطه ی مربوط به

 ).یوزرها و امتیازاتی را که دارند، تشخیص می دهد

 :روی نوار ابزار، اجرا کنید Run را با کلیک کردن بر روی دکمه ی SQL یک عبارت NetBeans در

 

 :در نیمه ی پایینی پجره نمایش داده می شود SQL سپس نتیجه ی مربوط به عبارات
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 WHERE عبارت
 SELECT به همراه عبارت WHERE برای اینکه نتایج تحقیق خود را محدود کنید، می توانید از عبارت

 :استفاده کنید

SELECT * FROM table_name WHERE column_name=value 

 

نیاز به نام یک ستون از جدول خود دارید. سپس یک عالمت تساوی تایپ کنید  WHERE پس از لغت کلیدی

را مشاهده می کنید که تمام برنامه  SQL که با یک مقدار دنبال می شود. به عنوان مثال در اینجا یک عبارت

 :نویسان را به جدول ما بازمی گرداند

SELECT * FROM ADMIN.WORKERS WHERE JOB_TITLE='Programmer' 

 

راست کلیک کنید. از  Servicesرا امتحان کنید، روی نام جدول خود در بخش  SQL برای اینکه این عبارت

 :را انتخاب کنید Execute Command منوی ظاهر شده گزینه ی
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ال را با SQL کلیک کردید، یک پنجره ی جدید ظاهر خواهد شد. عبارت Execute Command وقتی که روی

 :کلیک کنید RUN تایپ کرده و سپس روی آیکن

 :نتیجه در نیمه ی پایین پنجره نمایش داده خواهد شد

 

 .بازگردانده می شوند query همانطور که مشاهده می کنید، دو ردیف از

این عبارت جایگزین عالمت  .استفاده کنید WHERE با عبارت LIKE شما همچنین می توانید از لغت کلیدی

به معنای  % wildcard استفاده می شود که کاراکتر wildcardمعموال به یک کاراکتر  LIKE .تساوی می شود

 .هر کاراکتری می باشد، به عنوان مثال وقتی که خط زیرین تنها برای یک کاراکتر استفاده می شود

تفاده کنید )بزرگتر از، کمتر از از اپراتورهای شرطی نیز می توانید اس LIKE به جای عالمت تساوی یا لغت کلیدی

 1000و غیره(. اگر یک ستون حقوق داشته باشیم، می توانستیم تمام کارمندانی را جستجو کنیم که کمتر از 

 :در هفته دریافت می کنند
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SELECT * FROM ADMIN.WORKERS WHERE SALARY > 1000 

 

 تمرین

 :زیر را امتحان کنید SQL اجرای عبارت

SELECT * FROM ADMIN.WORKERS WHERE JOB_TITLE LIKE '%er' 

 

 چه تعداد نتیجه نمایش داده می شوند؟

برای شروع برنامه نویسی کافی می باشند، این مبحث را رها می کنیم. به هرحال قبل لز  SQL اکنون که عبارات

 :کنید، اتصال به جدول های خود را قطع Servicesانجام این کار، با کلیک راست کردن در بخش 

 

  .ما مجددا به این دیتابیس و جدول متصل خواهیم شد، این بار از کد جاوا استفاده می کنیم

 آموزش اتصال به دینابیس با کد جاوا 
 

در بخش های بعدی یک فرم جاوا ایجاد خواهید کرد که اطالعات را از یک دیتابیس بارگذاری می کند. این فرم 

می باشد تا یک داده را طی کنید. رکوردهای فردی نیز در فیلدهای متن  Previousو  Next دارای گزینه های
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نمایش داده خواهند شد. سپس دکمه هایی نیز برای آپدیت کردن، حذف کردن و یا ایجاد یک رکورد جدید در 

 .دیتابیس اضافه خواهیم کرد

جی نتایج از یک دیتابیس استفاده برای خرو terminal/console برای آغاز و به خاطر سادگی کار، از یک پنجره ی

 .خواهیم کرد

یک پروژه ی جدید  NetBeans از منوی File > New Project بنابراین برای انجام این کار با کلیک کردن بر روی

و گروه اصلی  database_console )برنامه ی جاوا( ایجاد کنید. پوشه را Java Application آغاز کنید. یک

 :یدبنام DBConnectرا 

 

 :کلیک می کنید، کد شما اید مانند زیر باشد Finish وقتی که روی
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 اتصال به دیتابیس
 از یک Connectionدارید. آبجکت  Connection برای اتصال به یک دیتابیس نیاز به آبجکت

DriverManager استفاده می کند. DriverManager  در نام کاربری، پسوورد و موقعیت دیتابیس شما

 .منتقل می شود

  :توجه

 :این سه عبارت ورودی را به باالی کد خود اضافه کنید

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.SQLException; 

 :کد مربوط به اتصال یک دیتابیس مانند زیر می باشد

Connection con = DriverManager.getConnection( host, username, password ); 

 

می باشد. این برنامه نیاز به نام میزبان  getConnection دارای متودی به نام DriverManager بنابراین

)که موقعیت دیتابیس شما می باشد(، یک یوزرنیم و یک پسوورد دارد. اگر یک اتصال موفق باشد، یک 

 .می نامیم con ایجاد می شود که آن را Connection آبجکت

 :دریافت کنید NetBeans در سمت چپ Services شما می توانید آدرس میزبان را با نگاه کردن به تب
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 :آدرس هایالیت شده از دیتابیس باال عبارت است از

jdbc:derby://localhost:1527/Employees 

 

شماره ی  1527می کنید.  ، نوع دیتابیس و سروری است که استفادهjdbc:derby://localhostاولین بخش، 

 :قرار بگیرند String می باشد. تمام اینها می توانند در یک متغیر Employees پورت می باشد. دیتابیس

String host = "jdbc:derby://localhost:1527/Employees"; 

 

 :دو رشته ی دیگر نیز برای نام کاربری و پسوورد اضافه می شوند

String uName = "Your_Username_Here"; 

String uPass= " Your_Password_Here "; 

 

 :این سه رشته را قبل از آبجکت اتصال وارد کنید، کد شما مانند زیر خواهد بود



332 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 

همانطور که در تصویر باال مشاهده می کنید، زیر کد اتصال یک خط موج دار وجود دارد. دلیل این مسئله این 

 .SQLException خطای –دیتابیس با یک خطای خاص روبرو شدیم است که در هنگام اتصال به یک 

است که سعی دارد به دیتابیس متصل شود. اگر با شکست روبرو شود )به عنوان مثال  DriverManager این

برای شما ظاهر می شود. الزم است برای رویارویی با این  SQLException آدرس نادرست میزبان(، یک خطای

 :با خطا روبرو شده ایم try … catch ید. در کد زیر، در عبارتخطا یک کد بنویس

try { 

  

} 

catch ( SQLException err ) { 

System.out.println( err.getMessage( ) ); 

} 

 

 تنظیم کرده ایم. سپس می توانیم از متود err به نام SQLException یک آبجکت catch بین پرانتزهای

getMessage آبجکت err فاده کنیماست. 
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ببرید. پس  try باال را به کد خود اضافه کنید و چخار گوشه ی خطوط اتصال کد خود را بخش try …catch عبارت

 :از این کد شما مانند زیر خواهد بود

 

 .اجرای کد خود را امتحان کرده و نتیجه را مشاهده کنید

 :خطای زیر را مشاهده کنید console ممکن است در پنجره ی

"java.net.ConnectException : Error connecting to server localhost on port 

1527 with message Connection refused: connect." 

 

 اگر چنین اتفاقی افتاد به این معناست که به سرور دیتابیس خود متصل نشده اید. در این مورد در پنجره ی

Service روی Java DB  .از منوی ظاهر شدهکلیک راست کنید Start Server را انتخاب کنید: 
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خوب  firewall هایی که دارید، اتصال به سرور را بالک نمی کنند. یک firewall الزم است که مطمئن شوید که

فورا به شما پیغام می دهد که چیزی در تالش است که وارد شود و از شما می پرسد که آیا اجازه ی اتصال به آن 

پیغام زیر را نمایش  NetBeans ا نه. وقتی که شما اجازه ی اتصال را می دهید پنجره ی خروجیمی دهید ی

 :خواهد داد

"Apache Derby Network Server - 10.4.1.3 - (648739) started and ready to accept 

connections on port 1527 at DATE_AND_TIME_HERE" 

 :مجددا برنامه را اجرا کنید. دریافت یک پیغام خطای دیگر شانس خوبیست زمانیکه سرور شما آغاز به کار کرد،

"No suitable driver found for jdbc:derby://localhost:1527/Employees" 

 Driver برای اتصال به دیتابیس نیاز به یک DriverManager دلیل ظاهر شدن این پیغام خطا این است که

شما می توانید یکی از اینها را وارد کنید تا  .Embedded Driversو  Client Drivers دارد، درایورهایی مانند

DriverManager بتواند کار خود را انجام دهد. 

 اگر نمی توانید تب .(کلیک کنید NetBeans در Services در سمت چپ پنجره ی Projects روی تب

Projects را مشاهده کنید، از نوار منو در باالی NetBeans عبارت Window > Projects را کلیک کنید.( 

 کلیک راست کنید. از منوی ظاهر شده Libraries پروزه ی خود را جایگذاری کرده و ورودی را باز کنید. روی

Add Jar/Folder را انتخاب کنید: 
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انجام می آنچه در اینجا  .کلیک می کنید، یک دیالوگ باکس ظاهر می شود Add Jar/Folder وقتی که روی

که اضافه می کنید، برای  JAR به پروژه ی خود می باشد. اما فایل Java Archive دهید، افزودن یک فایل

می باشد. بنابراین الزم است تا این فولدر را داخلی سازید. روی یک کامپیوتر  Client Drivers (derby) دربی

 :خواهد بود، این برنامه به شکل موقعیت زیر windows در حال اجرای

C:\Program Files\Sun\JavaDB\lib 

نامیده می شود. اگر نمی توانید آن را پیدا کنید، یا از  derbyclient.jarفایلی که در حال جستجوی آن هستید، 

یک سیستم عامل دیگر به غیر از ویندوز استفاده می کنید، می توانید فایل را جستجو کنید. به موقعیت فایل 

 .دقت کنید

 :را انتخاب کنید derbyclient.jar دیالوگ باکس، فایلدر 
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 :کلیک کرده و فایل به کتابخانه ی پروژه ی شما اضافه خواهد شد open روی

 

به پروژه ی شما افزوده شده است، برنامه ی خود را مجددا اجرا کنید. اکنون باید  Client اکنون که یک درایو

 (.را بیان خواهد کرد Build Successful و Run عبارت Output هیچ خطایی دریافت نکنید. ) پنجره ی

  .در بخش بعد آموزش دیتابیس جاوا را ادامه خواهیم داد
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 آموزش اتصال جدول به دیتابیس 
 

اکنون که به دیتابیس متصل شده اید، گام بعدی دست یابی به جدول در دیتابیس می باشد. به این خاطر نیاز 

 .و سپس اصالح همه ی ردیف ها و ستون هایی دارید که بازگردانده شده اند SQL Statement به اجرای یک

تنظیم کنید. بنابراین این خط را به  Statement روی جدول خود، یک آبجکت SQL Statement برای اجرای یک

 :باالی کد خود اضافه کنید

import java.sql.Statement; 

 

 :).وارد کنید Connection آن را درست در زیر خط ( زیر را وارد کنیدخط  try … catch از بلوک try در بخش

Statement stmt = con.createStatement( ); 

 

 Connection هستیم. این آبجکت به یک آبجکت stmt به نام Statement در اینجا در حال ایجاد یک آبجکت

 .نیاز دارد createStatment به همراه متود

 :هم داریم. بنابراین این خط را به کد خود اضافه کنید Statement برای آبجکت SQL رتما نیاز به یک عبا

String SQL = "SELECT * FROM Workers"; 

 

 .انتخاب کنید Workers در عبارات باال همه ی رکوردها را از جدول دیتابیس به نام

 انتقال دهیم. آبجکت executeQueryبه نام  Statement را به متود از آبجکت SQL query می توانیم این

Statement کار جمع آوری همه ی رکورهایی را مه با query ما هماهنگ هستند، آغاز می کند. 

 .بازمی گرداند ResultSet همه ی رکوردها را در موردی به نام executeQuery به هرحال متود

 :کد خود اضافه کنیدقبل از اینکه این موترد را توضیح دهیم، خط زیر را به باالی 

import java.sql.ResultSet; 

 

 :اضافه کنید SQL String اکنون این خط را درست در زیر خط



338 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

ResultSet rs = stmt.executeQuery( SQL ); 

 

مطرح می شود. این آبجکت تمام رکوردهای جدول دیتابیس را در خود حفظ  rs به عنوان ResultSet بنابراین

 .را مشاهده می کنید ResultSets اینکه پیش روی کنیم، در اینجا توضیحاتی در موردمی کند. قبل از 

ResultSet در جاوا 
 .می باشد SQL queryراهی برای ذخیره و اصالح رکوردهای بازگردانده شده از یک  ResultSet یک

ResultSet می خواهید با داده  ها سه نوع می باشند. نوعی که استفاده می کنید، بستگی به کاری دارد که

 :انجام دهید

 آیا فقط می خواهید از طریق رکوردها پیش بروید، از ابتدا تا انتها؟ .1

آیا می خواهید از طریق رکوردها به جلو و عقب بروید و همچنین تغییرات ایجاد شده در رکوردها را  .2

 کشف کنید؟

تغییرات ایجاد شده در رکوردها اذیت آیا می خواهید از طریق رکوردها به جلو و عقب بروید اما به خاطر  .3

 نشوید؟

 عدد در لیست یک .را تایپ کنید 1، عدد TYPE_FORWARD_ONLY ResultSet در لیست باال به نام

TYPE_SCROLL_SENSITIVE ResultSet  می باشد. گزینه ی سوم ازResultSet با عنوان 

TYPE_SCROLL_INSENSITIVE مطرح می شود. 

 :قرار می گیرد createStement رانتزهایبین پ ResultSet نوع

Statement stmt = con.createStatement( ); 

 

 پیش فرض را دریافت می کنیم که RecordSetاز آنجایی که پرانتزها را خالی گذاشته ایم، 

TYPE_FORWARD_ONLY  می باشد. در بخش بعدی از یک نوع دیگر استفاده خواهیم کرد. اما از آنها به

 :استفاده کنید شکل زیر

Statement stmt = con.createStatement( RecordSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE ); 
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مورد استفاده را تایپ  RecordSet ، نوع(dot) را تایپ کنید. بعد از یک نقطه RecordSet بنابراین ابتدا لغت

 .کنید

یا  TYPE_SCROLL_SENSITIVEبه هرحال این مسئله در همین جا تمام نمی شود. اگر می خواهید از 

TYPE_SCROLL_INSENSITIVE استفاده کنید، نیاز به تعیین این مسئله نیز می باشد که آیا 

ResultSet از نوع Read Only  است یا قابل آپدیت شدن می باشد. این کار را با در ثابت داخلی شامل

CONCUR_READ_ONLY  وCONCUR_UPDATABLE ن دو نیز بعد از انجام می دهید. مجددا ای

 :قرار می گیرند RecordSet لغت

ResultSet.CONCUR_READ_ONLY  

ResultSet.CONCUR_UPDATABLE 

 

 :این امر منجر به ایجاد یک کد طوالنی می شود

Statement stmt = con.createStatement( RecordSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE, 

ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

 

 می باشد. یک Cursor به آن عادت کنیم، موردی به نام ResultSets ری که باید در موردمسئله ی دیگ

Cursor در واقع یک نشانگر به یک ردیف از جدول می باشد. وقتی که رکوردها را در یک ResultSet  بارگذاری

برای اصالح درست به قبل از اولین ردیف در جدول اشاره می کند. سپس از متودهایی  Cursorمی کنید، 

Cursor استفاده می کنید. اما منظور تشخیص یک ردیف خاص در جدول می باشد. 

 ResultSet استفاده از
)مجموعه از نتایج( دارید، متودهایی وجود دارند که می  Results set وقتی که همه ی رکوردها را در یک

ی را مشاهده می کنید که اغلب استفاده می در اینجا متودهای .توانید برای اصالح رکوردهای خود استفاده کنید

 :کنید

 نشانگر را در جدول شما به ردیف بعدی حرکت می دهد. اگر در جدول ردیف دیگری وجود نداشته باشد، مقدار

False گزارش داده خواهد شد. 
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ResultSet دارای متودهایی نیز می باشد که می توانید برای تشخیص یک ستون خاص (field)  ردیف در یک

استفاده کنید. می توانید این کار را یا با استفاده از نام ستون و یا با استفاده از شماره ایندکس آن انجام 

 ,ID :ما چهار ستون تنظیم کرده ایم، که دارای نام های زیر می باشند Workersدهید. برای جدول 

First_Name, Last_Name, and Job_Title. 4و 3، 2، 1کس عبارتند از بنابراین شماره های ایند. 

تنظیم کردیم. متودی که برای دریافت مفادیر صحیح در  (Integer) را برای نگهداری مقادیر صحیح ID ستون

 :می باشد getIntیک ستون انجام می دهید، 

int id_col = rs.getInt("ID"); 

 

 ResultSet از آبجکت getIntرا تنظیم کرده ایم. سپس از متود  id_col در اینجا یک متغیر صحیح به نام

نامیده می شود. بین پرانتزها نام ستون را داریم که می توانستیم به جای آن از عدد  rs استفاده می کنیم که

 :ایندکس استفاده کنیم

int id_col = rs.getInt(1); 

 

 .نمی باشد اما نام این نمادها را دارددقت داشته باشید که عدد ایندکس دارای عالمت نقل قول 

)رشته ها( را حفظ کنند. بنابراین نیاز  Strings برای سه ستون دیگر در جدول دیتابیس، آنها را تنظیم کردیم تا

 :داریم getString به متود

String first_name = rs.getString("First_Name"); 
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 :یا می توانستیم از عدد ایندکس استفاده کنیم

String first_name = rs.getString(2); 

 

درست به قبل از اولین رکورد در هنگام بارگذاری داده اشاره دارد، الزم  ResultSet Cursor از آنجایی که

است که از متود بعدی برای جابه جایی به اولین ردیف استفاده کنیم. کد زیر اولین رکورد را از جدول دریافت 

 :می کند

rs.next( );  

int id_col = rs.getInt("ID");  

String first_name = rs.getString("First_Name");  

String last_name = rs.getString("Last_Name");  

String job = rs.getString("Job_Title"); 

 

جدول حرکت می در ابتدای کد قرار می گیرد. این برنامه نشانگر را به اولین رکورد در  rs.nextدقت کنید که 

 .دهد

 :یک خط چاپی به کد خود اضافه کنید Output شما می توانید برای نمایش رکورد در پنجره ی

System.out.println( id_col + " " + first_name + " " + last_name + " " + job 

); 

 

 :د می باشد.(اکنون کد شما باید مشابه زیر باشد ) خط چاپی را کمی تطبیق دادهایم زیرا کمی بلن
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استفاده کنید. از آنجایی که متود  loop اگر می خواهید تمام رکوردهای جدول را بررسی کنید، می توانید از یک

 :استفاده کنید while loop را بازمی گرداند، می توانید از آن به عنوان شرطی برای یک false یا true بعدی

while ( rs.next( ) ) { 

} 

 

را مشاهده کنیم. این امر تازمانی که نشانگر از آخرین رکورد در  rs.next می توانیم while زهایدر بین پرانت

 را گزارش می دهد و false مقدار rs.nextجدول عبور نکرده باشد، درست خواهد بود: اگر عبور کرده باشد، 

while loop خاتمه خواهد یافت. با استفاده از rs.nextرکورد در زمان جابجا خواهد  ، نشانگر نیز همراه یک

استفاده می کند. کد خود را برای  while loop شد. در اینجا همان کد باال را مشاهده می کنید، اما در حالیکه از

 :هماهنگی تغییر دهید
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 :باید مورد زیر را نمایش دهد Output وقتی کد باال را اجرا می کنید، پنجره ی

 

چگونگی اتصال به جدول دیتابیس و نمایش رکوردها را دارید، ما ادامه خواهیم اکنون که دیدگاهی در مورد 

 .داد و با استفاده از فرم ها و دکمه ها یک برنامه ی پیچیده تر برای ورود به رکوردها خواهیم نوشت
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 آموزش دکمه های پیمایش در جاوا 
 

اشد. دکمه ها ما را قادر خواهند کرد تا از طریق آنچه در اینجا انجام خواهیم داد، افزودن چهار دکمه به فرم می ب

 .رکوردها به جلو برویم، به عقب بازگردیم، یا وارد اولین ویا آخرین رکورد شویم

بنابراین یک پنل جدید به فرم خود اضافه کنید. آن را بزرگ کرده و سپس دکمه ها را به پنل اضافه کنید. نام 

 :غییر دهیدهای متغیرهای دکمه ها را مانند زیر ت

btnNext btnPrevious btnLast btnFirst 

تغییر دهید. سپس فرم شما چیزی مشابه تصویر زیر  Next, Previous, Last, First متن روی هر دکمه را به

 :خواهد بود

 

 :حرکت به رکورد بعدی

 .ایجاد کنید code stub دابل کلیک کنید تا یک Next روی دکمه ی

کار می توانید انجام دهید: اول بررسی اینکه آیا رکورد دیگری وجود دارد تا به آن وارد  دو Next شما با دکمه ی

نمایش دهید. برای این مسئله می  Text Fields شوید و دوم اینکه اگر رکورد دیگری وجود دارد آن را در

بنابراین کد زیر را  .دقرار گیر try … catch ایجاد کنیم. اما الزم است در یک بلوک IF Statementتوانیم یک 

 :وارد کنید Next مربوط به دکمه ی code stub به
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  مثال

try { 

if ( rs.next( ) ) { 

} 

else { 

rs.previous( ); 

JOptionPane.showMessageDialog(Workers.this, "End of File"); 

} 

} 

catch (SQLException err) { 

JOptionPane.showMessageDialog(Workers.this, err.getMessage()); 

} 

 

IF Statement در واقع ResultSet  را در یک زمان روی یک رکورد جابه جا می کند. اگر رکورد دیگری وجود

را به عقب بازمی گرداند، به  esultSet در رکورد Elseگزارش می شود. بخش  false نداشته باشد، یک مقدار

 .انتقال خواهد داداین علت که نشانگر آخرین رکورد را 

 :اضافه کنیم Text Fields ، می توانیم کدی را برای نمایش رکورد در IF Statement در آکوالدهای مربوط به

  مثال

int id_col = rs.getInt("ID");  

String id = Integer.toString(id_col);  

String first = rs.getString("First_Name");  

String last = rs.getString("Last_Name");  

String job = rs.getString("Job_Title"); 

textID.setText(id);  

textFirstName.setText(first);  

textLastName.setText(last);  

textJobTitle.setText(job); 

 

کنیم، بنابراین  داریم. ) می توانستیم یک متود جدید ایجاد DoConnect این همان کدی است که در متود

 (.برای جلوگیری از تکرار هر گونه کد و ساده بودن آن این کار را کردیم

 :باید مشابه کد زیر باشد Next کد مربوطبه دکمه ی
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 وقتی کد خود را اضافه کردید، برنامه ی خود را اجرا کرده و آن را امتحان کنید. اگر به کلیک کردن روی دکمه ی

next  ی داده ها را در جدول مشاهده خواهید کرد. به هرحال در اینجا مشکلی وجود داردادامه دهید، همه. 

 :وقتی به آخرین رکورد می رسید، باید یک پیغام خطا مشاهده کنید
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پیش فرض  ResultSet اضافه کرده ایم. به هرحال ما از نوع rs.previous مشکل این است که ما یک خط

ارائه می دهد  ResultSet در آخرین بخش توضیح دادیم، این خط به شما یکاستفاده کرده ایم. همانطور که 

 .که فقط می تواند به جلو حرکت کند. ما می توانیم از نوع پیشنهاد شده در پیغام خطا استفاده کنیم

 خود بازگردید. در متود (coding window) برنامه ی خود را متوقف کرده و به پنجره ی برنامه نویسی

DoConnectخط زیر را قرار دهید ،: 

stmt = con.createStatement( ); 

 

 :آن را مانند زیر تغییر دهید ) کد شما باید در یک خط قرار گیرد.(

stmt = con.createStatement( 

ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, ResultSet.CONCUR_UPDATABLE );  

 .داد تا به عقب نیز برگردیمبه ما اجازه خواهد  ResultSet اکنون نوع

کلیک کنید تا به آخرین رکورد برسید. شما باید  Next مجددا برنامه ی خود را اجرا کنید. آنقدر روی دکمه ی

 :مشاهده کنید try … catch از بلوک try پیغام خطایی از بخش
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  .واهیم کرددر بخش بعد در مورد چگونگی بازگشتن به عقب از طریق رکوردهای دیتابیس صحبت خ

 از طریق دیتابیس جاوا  move back آموزش
 rs.Nextمی باشد. اما به جای استفاده از Next مشابه دکمه ی Previous کد مربوط به دکمه ی

 .استفاده می کنید rs.Previousاز

 .ایجاد کنید code stub دابل کلیک کنید تا یک Previous برگردید و روی دکمه ی Design به صفحه ی

 کپی و پیست کنید. سپس Nextبه جای تایپ کردن مجدد تمام کد، به سادگی کد را می توانید از دکمه ی 

rs.Next را در عبارت IF به rs.Previous تغییر دهید. rs.Previous را در بخش ELSE به rs.Next  تغییر

 .تغییر دهید "Start of File"به  "End of File" دهید. همچنین می توانید متن پیغام خطا را از

 :کد شما باید مشابه زیر باشد
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برنامه ی خود را مجددا اجرا کنید. باید با کلیک کردن بر روی دو دکمه قادر به حرکت کردن به جلو و عقب در 

  .دیتابیس باشید

 آموزش حرکت به اولین و آخرین رکورد در جاوا 
 

 .ی باشدحرکت به اولین و آخرین رکوردهای دیتابیس آسان تر م

 :ایجاد کنید. اکنون کد زیر را اضافه کنید code stub دابل کلیک کنید تا First روی دکمه ی
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به  rs.First نداریم. تنها کاری که باید انجام دهیم حرکت نشانگر با IF ... ELSE Statement اکنون نیازی به

 .می باشد Text Fieldsاولین رکورد و سپس نمایش اولین رکورد در 

 (.نیز کپی کنید First می توانید این کد را برای دکمه ی) خود اضافه کنید Last به مشابه کد زیر را به دکمه ی
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وقتی کد را  .روی اولین خط می باشد rs.Last به جای rs.Last تنها تغییری که باید ایجاد شود، استفاده از

باید قادر به حرکت به آخرین رکورد و اولین رکورد در اضافه کردید، برنامه ی خود را مجددا اجرا کنید. اکنون 

  .در بخش بعدی به چگونگی آپدیت کردن یک رکورد خواهیم پرداخت .دیتابیس خود باشید

 آموزش آپدیت کردن رکورد در جاوا 
ResultSet دارای متودهای Update می باشد که به شما اجازه ی آپدیت کردن رکوردها، نه تنها در 

ResultSet بلکه در دیتابیس تاکید شده نیز می دهد ،. 

یک دکمه ی جدید به پنل اضافه  .فرم خود را کمی بلندتر سازید. اکنون یک پنل جدید به فرم خود اضافه کنید

 Update Record تغییر دهید. متن روی دکمه را به btnUpdateRecordکنید. نام پیش فرض متغیر را به 

داریم دکمه هایی برای ایجاد یک رکورد جدید در دیتابیس برای ذخیره کردن، ما همچنین قصد  .تغییر دهید

کنسل کردن آپدیت ها و حذف یک رکورد، داشته باشیم. بنابراین چهار دکمه ی دیگر به پنل اضافه کنید و 

 :تغییرات زیر را اعمال کنید

Button Variable Name: btnNewRecord  

Button Text: New Record 

Button Variable Name: btnDeleteRecord  

Button Text: Delete Record 

Button Variable Name: btnSaveRecord  

Button Text: Save New Record 

Button Variable Name: btnCancelNewRecord  

Button Text: Cancel New Record 

 

ویر زیر باشد )گرچه برای مرتب سازی مجدد دکمه ها آزاد وقتی که کار شما انجام شد، فرم شما باید مشابه تص

 :هستید.(
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 .جدید ایجاد ایجاد کنیم code stub دابل کلیک کنید تا یک Update روی دکمه ی

 :می باشد Text Fields اولین کاری که باید انجام دهیم، دریافت متن از

String first = textFirstName.getText( ); 

String last = textLastName.getText( ); 

String job = textJobTitle.getText( ); 

String ID = textID.getText( ); 

 

 :داریم Integer به یک String را آپدیت کنیم، نیاز به تبدیل ID به هرحال اگر بخواهیم یک فیلد

int newID = Integer.parseInt( ID ); 

، رشته ای را تایپ کنید که parseInt می باشد. بین پرانتزهای parseInt دارای متودی به نام Integer آبجکت

 .سعی در تغییر آن دارید

 ResultSet داریم، می توانیم متودهای مرتبط آپدیت را از آبجکت Text Fields اکنون که همه ی داده ها را از

 :فرا بخوانیم

rs.updateString( "First_Name", first ); 
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استفاده می کند. اما الزم است که شما در  updateString ی آپدیت وجود دارد. مورد باال ازتعداد کمی متودها

و یک مقدار  (First_Name, Last_Name, Job_Title) اینجا از جدول دیتابیس خود تایپ کنید. سه رشته

 .داریم نیاز updateInt و یک متود updateString بنابراین ما به سه متود .وجود دارد (ID) صحیح

بین پرانتزهای متودهای آپدیت، نیاز به نام یک ستون از دیتابیس خود دارید ) گرچه این می تواند مقدار 

ایندکس آن باشد.(. پس از یک کاما، داده ی جایگزین را تایپ کنید. بنابراین در مثال باال می خواهیم که 

 .جایگزین آن کنیم first نامار آپدیت کنیم و مقداری را در متغیری به  First_Name ستون

 را آپدیت می کنند. برای اعمال تغییرات به دیتابیس، یک فرمان ResultSet به هرحال متودهای آپدیت فقط

updateRow را منتشر کنید: 

rs.updateRow( ); 

 

 :و جدول دیتابیس را مشاهده می کنید ResultSet در اینجا تمام خطوط کد مربوط به آپدیت

try {  

rs.updateInt( "ID", newID );  

rs.updateString( "First_Name", first );  

rs.updateString( "last_Name", last );  

rs.updateString( "Job_Title", job );  

rs.updateRow( );  

JOptionPane.showMessageDialog(Workers.this, "Updated");  

}  

catch (SQLException err) {  

System.out.println(err.getMessage() );  

} 

 

قرار دهیم، درست انگار اشتباهی رخ داده است. دقت کنید که  try … catch مجددا الزم است آن را در عبارت

 .اضافه کرده ایم message box برای یک آپدیت موفق یک

 :را مشاهده می کنید Update Button در تصویر زیر کد کامل مربوط به
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 به عنوان مثال ) تغییر دهید Text Fieldبرنامه ی خود را اجرا کرده و آن را امتحان کنید. چند داده را در یک 

Tommy به Timmy).  سپس روی دکمه یUpdate  کلیک کنید. رکورد را طی کرده و سپس به عقب

و مجددا آن را اجرا کنید. باید  بازگردید. تغییرات هنوز باید وجود داشته باشند. اکنون برنامه ی خود را بسته

 .مشاهده کنید که تغییرات ثابت هستند

  .در بخش بعد به چگونگی اضافه کردن یک رکورد جدید را مشاهده خواهید کرد

 آموزش افزودن رکورد در جاوا 
 

 Cancel و New Record, Save New Record :ما سه دکمه داریم که به رکوردهای جدید اشاره می کنند

New Record. دکمه New Record فقط Text Fields  را پاک کرده و آن ها را برای داده ی جدید آماده می

را غیرفعال سازیم. کار دیگری که می توانیم انجام دهیم تهیه ی  New Record سازد. ما می توانیم دکمه ی

یک یادداشت از رکوردی می باشد که اخیرا بارگذاری شده است. اگر یک یوزر تصمیم خود را عوض کند، می 



355 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

مجددا فعال سازد. با کلیک کردن بر روی دکمه  Cancelتواند همه ی دکمه ها را با کلیک کردن بر روی دکمه ی 

 .، در واقع داده را در دیتابیس ذخیره کنید Save New Record ی

کلیک کنید  Save New Recordاگر این برنامه کمی گیج کننده است، مورد زیر را امتحان کنید. روی دکمه ی 

 :را قرار دهید Enabled در سمت راست، پراپرتی Properties تا آن را انتخاب کنید. در بخش

 

غیرفعال خواهد شد. همین کار  Save New Record .را بردارید enabledراست  تیک مربوط به باکس سمت

این دکمه نیز غیرفعال خواهد شد. وقتی فرم شما  .انجام دهید Cancel New Record را برای دکمه ی

 :بارگذاری می شود، مانند تصویر زیر خواهد بود
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دن روی هرکدام از آنها هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. حتی اگر کدی برای این دو دکمه داشتید، در صورت کلیک کر

 :کلیک می شود، می توانیم دکمه های زیر را غیرفعال کنیم New Record وقتی دکمه ی

First Previous Next Last Update Record Delete Record New Record 

کلیک کند، می توانیم  Cancelمی توانند فعال شوند. اگر یوزر روی  Cancel و Save به هرحال دکمه های

 .دکمه ها را مجددا به حالت قبل بازگردانیم

 :ایجاد کنید. خطوط زیر را به آن اضافه کنید code stub کلیک کنید تا یک New Recordروی دکمه ی 

btnFirst.setEnabled( false ); 

btnPrevious.setEnabled( false ) ; 

btnNext.setEnabled( false ); 

btnLast.setEnabled( false ); 

btnUpdateRecord.setEnabled( false ); 

btnDelete.setEnabled( false ); 

btnNewRecord.setEnabled( false ); 

btnSaveRecord.setEnabled( true ); 

btnCancelNewRecord.setEnabled( true ); 

 

 .شده و دو دکمه روشن می شوندهفت دکمه خاموش  setEnabled بنابراین با استفاده از پراپرتی
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 بازگردید. روی دکمه ی Designانجام دهیم. به ویو  Cancel ما می توانیم عکس این کار را برای دکمه ی

Cancel New Record دابل کلیک کنید تا یک code stub  جدید ایجاد کنید. موارد زیر را به آن اضافه

 :کنید

btnFirst.setEnabled( true );  

btnPrevious.setEnabled( true ) ;  

btnNext.setEnabled( true );  

btnLast.setEnabled( true );  

btnUpdateRecord.setEnabled( true );  

btnDelete.setEnabled( true );  

btnNewRecord.setEnabled( true ); 

btnSaveRecord.setEnabled( false );  

btnCancelNewRecord.setEnabled( false ); 

 

کلیک کنید که فرم شما مانند  New Record اکنون برنامه را اجرا کرده و آن را امتحان کنید. روی دکمه ی

 :زپتصویر زیر خواهد بود

 

 :کلیک کنید که پس از آن فرم شما مانند تصویر زیر خواهد بود Cancel New Record روی دکمه ی



358 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 پالک - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 

به عبارت دیگر ردیفی که اخیرا  .فی است که اخیرا بارگذاری شده استکار دیگری که باید انجام دهیم ثبت ردی

پاک شوند.  Text Fields بارگذاری شده است. لزوم این کار به این خاطر است که قرار است Text Fields در

 .کلیک شده باشد، سپس کی توانیم داده ی حذف شده را مجددا بارگذاری کنیم Cancel اگر دکمه ی

اضافه  ResultSet و Connection, Statement حیح زیر را به باالی کد خود و درست زیر خطوطمتغیر عدد ص

 :کنید

int curRow = 0; 

 

 :باالی کد شما باید مانند تصویر زیر باشد
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 .بازگردید New Record اکنون به کد

وجود دارد. این متود به  getRowبرای درک این قضیه نشانگر به کدام ردیف اشاره می کند، متودی به نام 

 :شما اجازه می دهد تا شماره ی ردیفی را که نشانگر در حال خاضر روی آن است را ذخیره کنید

curRow = rs.getRow( ); 

 

 .استفاده خواهیم کرد Cancel New Record ما از شماره ی این ردیف در کد

می باشد. این کار  Text Fields پاک کردن باید انجام دهیم، New Record تنها چیز دیگری که برای دکمه ی

 :بسیار ساده می باشد

textFirstName.setText("");  

textLastName.setText("");  

textJobTitle.setText("");  

textID.setText(""); 

 

 .در یک رشته ی خالی می باشیم Text بنابراین ما فقط در حال تنظیم پراپرتی

قرار  try … catch استفاده کرده ایم، الزم است که موارد را در یک بلوک ResultSet از آنجایی که از متود

 :باید مشابه زیر باشد New Record دهیم. کد مربوط به دکمه ی
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 .قرار داد Text Field ، نیاز به گرفتن ردیفی داریم که قبال بارگذاری شد و داده را درCancel برای دکمه ی

 :استفاده کنیم absolute نشانگر به ردیفی که قبال به آن اشاره می کرد، می توانیم از متودبرای بازگرداندن 

rs.absolute( curRow ); 

 

ما می خواهیم مقداری را که در  .حرکت می دهد ResultSet نشانگر را به یک موقعیت ثابت در absolute متد

 .ذخیره کردیم، جابه جا کنیم curRow متغیر

بارگذاری  Text Fields انگر در حال اشاره به ردیف درست می باشد، می توانیم داده ها را دراکنون که نش

 :کنیم
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textFirstName.setText( rs.getString("First_Name") );  

textLastName.setText( rs.getString("Last_Name") );  

textJobTitle.setText( rs.getString("Job_Title") );  

textID.setText( Integer.toString( rs.getInt("ID" )) ); 

 

 :، کد زیر را به ما ارائه می دهدtry … catchقرار دادن تمام این کد در بلوک 

 

را تمام کردید، برنامه ی خود را اجرا کرده و آن را  Cancel و New وقتی که افزودن کد مربوط به دکمه های

 .امتحان کنید

 :کلیک کنید، فرم مانند زیر خواهد بود New Record دکمه یقبل از اینکه روی 

 :پاک شده را مشاهده کنید Text Fields کلیک کنید تا New Record روی دکمه ی
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 :، داده را مجددا بارگذاری خواهید کردCancel با کلیک کردن روی دکمه ی
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ر برویم و داده ی وارد شده در فیلدهای تنظیم شده اند، می توانیم جلوت Cancel و New اکنون که دکمه های

 .متن را ذخیره کنیم

 آموزش ذخیره رکورد جدید در جاوا 
 

حرکت  Insert Row قبل از اینکه بتوانید یک رکورد جدید را ذخیره کنید، باید که نشانگر را به بخشی به نام

 :اضافه می کنید ResultSet بهایجاد می کند. سپس داده را  ResultSet دهید. این امر یک رکورد خالی در

  مثال

rs.moveToInsertRow( ); 

rs.updateInt("ID", newID); 

rs.updateString("First_Name", first); 

rs.updateString("Last_Name", last); 

rs.updateString("Job_Title", job); 

rs.insertRow( ); 

 

 .یک ردیف جدید اضافه می کند، آخرین خط ResultSet پس از افزودن داده به

و  Statement به هرحال برای اعمال هرگونه تغییر در دیتابیس، آنچه ما انجام خواهیم داد بستن آبجکت

می باشد. سپس می توانیم هرچیزی را مجددا بارگذاری کنیم. اگر این کار را انجام ندهیم،  ResultSet آبجکت

یا به دیتابیس وجود دارد. )این بستگی به نوع درایوری دارد  ResultSet خطر اضافه نشدن رکورد جدید یا به

 (.که استفاده کرده ایم

 :را انتشار دهید close ، باید فرمانResultSet یا Statement برای بستن

stmt.close( );  

rs.close( ); 

 

 :نوشتید کد مربوط به بارگذاری مجدد موارد، همان کدی است که در هنگام اولین بارگذاری فرم

stmt = con.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE, 

ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

String sql = "SELECT * FROM Workers";  

rs = stmt.executeQuery(sql); 

rs.next( );  
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int id_col = rs.getInt("ID");  

String id = Integer.toString(id_col);  

String first2 = rs.getString("First_Name");  

String last2 = rs.getString("Last_Name");  

String job2 = rs.getString("Job_Title"); 

textID.setText(id);  

textFirstName.setText(first2);  

textLastName.setText(last2);  

textJobTitle.setText(job2); 

 

واقع کار متفاوتی انجام نمی دهید: فقط همه ی رکوردها را مجددا انتخاب کرده و اولین مورد را در در اینجا در 

 .قرار می دهید Text فیلدهای

در اینجا کدی را مشاهده می کنید که یک رکورد جدید در دیتابیس ذخیره می کند ) واضح است که بیشترین 

 :قسمت این کد می تواند وارد متود خود شود.(
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باید منحصر به فرد باشد. به طور ایده آل، شما مسیری برای دریافت  ID مسئله ی دیگر این است که ستون)

، دارای MySql و سپس اضافه کردن یک عدد به آن نوشته اید. دیتابیس های دیگر، مانند ID آخرین شماره ی

 ID ان حاصل کنید که مقدارمی باشد برای مراقبت از این موارد. فقط اطمین AutoIncrementیک مقدار 

مقداری نیست که قبال استفاده کرده اید، در غیر اینصورت یک پیغام خطا دریافت خواهید کرد. یا مسیری برای 

 (.منحصر به فرد بنویسید ID دریافت یک

ود برنامه ی خود را اجرا کرده و آن را امتحان کنید. اکنون قادر هستید که رکوردهای جدید را در دیتابیس خ

 .ذخیره کنید

  .در بخش بعدی در مورد حذف رکوردها فرا خواهید گرفت

 آموزش حذف رکورد در جاوا 
 

 :استفاده کنید ResultSet از deleteRow حذف یک رکورد می تواند کار آسانی باشد: کافیست از متود

rs.deleteRow( ); 

 

خالی در محل داده ای که حذف کرده، به جا می که در حال استفاده از آن هستیم، یک ردیف  Driver به هرحال

دارای  ID به آن ردیف حرکت کنید، فیلد متن Previousو  Next گذارد. اگر سعی کنید با استفاده از دکمه های

 .در خود خواهد بود و همه ی فیلدهای دیگر خالی خواهدن بود 0

 و آبجکت های Statementبجکت برای حل این مشکل ابتدا یک ردیف را حذف خواهیم کرد و مجددا آ

ResultSet  را می بندیم. می توانیم همه ی داده ها را در فیلدهای متن مجددا بارگذاری کنیم. به این طریق

 .هیچ ردیف خالی نخواهیم داشت

 :مشاهده می کنید Delete Record در اینجا کدی برای افزودن دکمه ی
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 .. اکنون قادر هستید که رکوردها را از دیتابیس خود حذف کنیدبرنامه را اجرا کرده و آن را امتحان کنید

را دارید. اگر مطالب این  GUI اکنون شما دانش پایه برای نوشتن یک برنامه دیتابیس در جاوا با استفاده از

  .بخش را درک کردید، تبریک می گوییم

 

 

 

 
 


