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 سخن ناشر

سپاس خداوند یکتا را که دگر بار به ما فرصتی بخشید تا با تقدیم اثری دیگر همچنان در صف 
سربازان اعتالی دانش و فرهنگ این مرز و بوم کهن حضور داشته باشیم. چرا که عرضه آخرین 
اطالعات و دستاوردهای علم از طریق نشر کتب چاپی و الکترونیک وظیفه مهمی است که اشتغال 

شود. انتشارات مهرگان ای کارگزاران انتشارات مهرگان قلم افتخاری بزرگ محسوب میبدان بر
های مولفین و مترجمین دارای دانش، کارآمد قلم در پی آن است که بر پایه تالش و توانمندی

و زبده خود در جامعه حضوری موثر بیابد و متون علمی ارزشمندی را به جویندگان دانش تقدیم 
های بزرگی که پیشرفت ها و دشواریرغم چالشنتشارات همچنین در صدد است علینماید. این ا

دهد، آثار خود آور و پرسرعت علوم در عصر اطالعات و ارتباطات فراروی ناشران قرار میشگفت
پژوهان و جامعه علمی کشور و را به روز، با کیفیت عالی، قیمتی مناسب و با توجه به نیاز دانش

های نوین آموزشی و ارتقای علم در سطح جهانی و در خور شأن مخاطبین شدر راستای رو
اندیشمند و فرهیخته عرضه نماید. همچنین سیستم توانمند و مجرب پخش کتاب و فروش این 
انتشارات امکان حضور آثار تولید شده را در سرتاسر ایران جهت دسترسی همگان به نحوی 

 نماید. شایسته فراهم می
انتشارات مهرگان قلم همواره پذیرای تمامی مولفین، مترجمین و پویندگان طریق علم  در پایان،

ی هانماید و همچنین مشتاقانه در انتظار پیامباشد و ایشان را به همکاری دعوت میو دانش می
 باشد. راهگشای پیشنهادی و انتقادی مخاطبین عزیز می
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ای است. این زبان رابطه های دادهپایگاهاست و زبان مخصوص  مخفف  
 رود. در جاوا به کار می پایگاه دادهای و پردازش ساده رابطه های دادهپایگاهاستاندارد برای ایجاد و دسترسی به 

، ارسال بندی یک دستور ( فراهم آورده است که به شما اجازه فرمولمخصوص ) پایگاه دادهجاوا یک 
باید بعضی از مفاهیم اولیه  دهد. اما برای استفاده از و پردازش نتیجه را می پایگاه دادهها به یک سرور آن

 را ایجاد کنید.  بعضی از دستورات مهم  را دانسته و حداقل بتوانید  های دادهپایگاه

ل آن به این زبان آنقدر پیچیده است که آموزش کام -کندنمی یا  پایگاه دادهای این فصل شما را یک حرفه
 بروید.  دهد تا بتوانید به سراغ را توضیح می یک کتاب بسیار بزرگ نیاز دارد. بلکه تنها موارد مهم 

دهد. تصمیم گرفتم تا این بحث را برای فصل بعدی نگه دارم و بنابراین توضیح نمینیز را  به عالوه این فصل 
 گذشته و به فصل بعدی بروید.  توانید از این فصلمسلط هستید می اگر به 

 ایرابطه پایگاه دادهتعریف یک 
 پایگاه دادهاست. یک  های کامپیوترترین عبارتیکی از مهم ای رابطه پایگاه دادهعبارت 
 تواند:ای میرابطه

  هایتوانند بین جدولها میرابطه شوند:هایی ذخیره میهای آن درون جدولباشد که داده پایگاه دادهیک 
ممکن  هاصورتحسابها و یک جدول از . به عنوان مثال یک جدول از مشتریها ایجاد شوندحاوی داده

 ای برای رابطه بینتواند به عنوان پایهاست هردو دارای یک ستون شماره مشتری باشند. این ستون می
دو جدول عمل کند. 

  را اختراع کرده تا  زبان  به آن دسترسی داشت:  توان از طریق باشد که ب پایگاه دادهیک
ای فراهم بیاورد. رابطه پایگاه دادههای ذخیره شده در یک روشی کاربردی برای دسترسی به داده

  گرا: شی پایگاه دادهطراحی شده است به استثنای چند  1980باشد که از حدود  پایگاه دادهیک سیستم
ای ها به عنوان رابطهلیغ آنتب پایگاه دادههای عاً متوجه شد که روش مناسب برای فروش برنامهبازار سری

ای طهشود که رابکه در سه دهه قبلی ایجاد شده است ادعا می پایگاه دادهو بنابراین تقریباً هر برنامه  است
است که ممکن است واقعاً صحیح نباشد. 

پایگاه برای دسترسی به  ا، دومین تعریف تنها مورد مهم است. اگر بتوانید از نویس جاواز نقطه نظر یک برنامه
 ای است. رابطه پایگاه دادهاستفاده کنید،  داده

 آشنایی با 
ای طراحی شده است که بتوان اطالعات را از آن : درخواست( است، یعنی به گونهیک زبان کوئری ) 

اختراع شده بود، این زبان به عنوان یک  بازگردیم که  1970به روز کرد. اگر به  استخراج کرده، سازماندهی و
ای رابطه اه دادهپایگهای توانستند به راحتی به دادهمشابه با انگلیسی در نظر گرفته شود که کاربران می کوئریزبان 

 اشته باشند. اما این اتفاق نیفتاد و نویسی ددسترسی داشته و آن را به روز کنند بدون این که نیازی به برنامه
کامالً مانند انگلیسی نشد. برای این که کاربران بتوانند متوجه آن شوند، بیش از حد پیچیده بود اما در میان 

 ها خیلی محبوب شد. نویسبرنامه

 . دو سبک برای تلفظ آن وجود دارد:شودچگونه تلفظ می شاید از خود سوال کرده باشید که 

  کنید: تلفظ می حرف به حرفآن را به صورت
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  کنید. تلفظ می آن را به صورت کلمه

  اید.صورت، منظور خود را رسانده در هر

 آشنایی با دستورات 
در زمان ریاست جمهوری نیکسون ارائه  گرا نیست. به خاطر داشته باشید، یک زبان شی بر خالف جاوا، 

که زیاد از  دستورات  1-4جدول کند. از دستوراتی برای انجام کار خود استفاده می شد. اما همانند جاوا، 
 کنید را لیست کرده است. ها استفاده میآن

 .SQL: دستورات پرکاربرد 1-4جدول 

 توضیحدستورات 

  هامدیریت داده

کند. این دستور بیشترین کاربرد را ها را از یک یا تعداد بیشتری جدول دریافت میداده
 دارد. 

 دهد. یک یا تعداد بیشتری ردیف را درون یک جدول قرار می

 کند. یک یا تعداد بیشتری ردیف را از یک جدول حذف می

 کند. های موجود در یک جدول را به روز میردیف

 هاتعریف داده

 کند. را ایجاد می پایگاه دادهها و دیگر اشیا مربوط به جدول

 دهد. را تغییر می پایگاه دادهیک جدول و دیگر اشیا  فیتعر

 دهد. را تغییر می پایگاه دادهیک جدول یا دیگر اشیا 

 شوند. اعمال می پایگاه دادهکند که چه دستورات بعدی ها، مشخص میدر اسکریپت

 به خاطر داشته باشید

، به بزرگی و کوچکی حروف حساس نیستند، یعنی دستورات  برخالف دستورات جاوا، دستورات 
 استفاده کنید.  توانید از یک معنی دارند. حتی اگر میل داشته باشید می یا  

  پایگاه دادهایجاد یک 
. به صورت عادی، این کار را از یک کنیدرا ایجاد  پایگاه دادهباید ابتدا  ها در یک پایگاه داده،ذخیره دادهاز قبل 

ل الزم برای ایجاد جدو دهید. بلکه با نوشتن یک فایل اسکریپت که حاوی دستورات برنامه جاوا انجام نمی
 کنید. )بعضی از سرورهایسرور اجرا می پایگاه دادهبوده کار را شروع کرده و سپس اسکریپت را با برنامه مدیریت 

های گرافیکی ایجاد کنید، اما روش اسکریپت، روش را با پنجره پایگاه دادهدهند تا به شما اجازه می پایگاه داده
 های خود ایجاد و حذف کنید. را در زمان آزمایش برنامه دههای داپایگاهتر است زیرا اغلب الزم است مناسب

 نکته

 هستند.   پایگاه داده 5/5اسکریپت نشان داده شده در این قسمت )و بقیه این فصل( برای نسخه 
دانلود کنید.  توانید آن را از رایگان است که می پایگاه دادهیک سرور 
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است که به شما اجازه  یک برنامه مفید با نام دارای  لود کامل دان
به وب سایت  دهد. )برای نصب در یک خط فرمان و دیدن سریع نتایج را می وارد کردن دستورات 

حه را دستورات روی صفگفته شده رفته و روی لینک برای نصب کننده مناسب نسخه ویندوز خود کلیک کرده و 
 دنبال کنید.(

 به خاطر داشته باشید

های و اسکریپت های یابند که تنها مورد مشترک بین اسکریپتدستورات اسکریپت با نقطه ویرگول خاتمه می
ها کنید، نیازی به این نقطه ویرگولدر جاوا استفاده می باشد. اما مواظب باشید، وقتی از دستورات جاوا می

درون یک اسکریپت استفاده کرده یا دستورات را  نیست. نقطه ویرگول تنها وقتی نیاز است که از دستورات 
 کنید. وارد می در خط فرمان 

را ایجاد   های دادهپایگاهدر این کتاب جای کافی برای فراهم آوردن یک آموزش کامل نوشتن اسکریپتی که 
 با نام پایگاه دادهدهم که اسکریپتی است که یک را به شما نشان می 1-4لیست جود ندارد. به جای آن من کند، و

 کنم. را ایجاد کرده که من در بقیه این فصل و فصل بعدی از آن استفاده می 

 پایگاه داده: یک اسکریپت ایجاد 1-4لیست 

➝

➝

➝

➝

➝

➝

➝

➝

➝

➝
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 بینید:های مهم این اسکریپت را میدر این جا توضیح قسمت

شروع  کند، معمول است که با دستور ایجاد می پایگاه دادهبرای اسکریپتی که یک 
مورد نظر حذف شود. در زمان آزمایش، حذف و  پایگاه دادهنام یکسان  موجود با پایگاه دادهشده تا هر 

فاده از این دستور است در ابتدای اسکریپت یک کار معمول است و بنابراین پایگاه دادهاضافه کردن مجدد 
 شود. می

 کند. ایجاد می جدید با نام  پایگاه دادهاین دستور یک 

ایجاد  جدید با نام  پایگاه دادهدستورات اسکریپت بعدی یک  کند کهمشخص می دستور 
 کنند. می

ایجاد  و  ، ، هایی با نام با ستون یک جدول با نام  دستور 
 است.  کند که کلید اصلی برای جدول ستون کند. این دستور مشخص میمی

باشد. به عالوه این ستون جاوا می است که مطابق با نوع داده  از نوع  نوع داده ستون 
را نیز مشخص کرده است که به معنی این است که این ستون باید برای هر ردیف یک مقدار داشته  

 دهپایگاه داشود خود سرور نیز استفاده کرده است که باعث می باشد. ستون از گزینه 
شود، مقدار برای ستون مقادیری برای این ستون فراهم بیاورد. هر بار یک ردیف جدید به جدول اضافه می

 یابد. به صورت خودکار افزایش می 

 باشد. در جاوا می است که مشابه با  ، از نوع نوع داده ستون 

 است.  از نوع  نوع داده ستون  

نیست و بنابراین مقادیر  باشد. جاوا دارای یک نوع می از نوع  ع داده ستون نو
 شوند. تبدیل می این ستون به 

کلید اصلی ، کلید اصلی جدول است. یک کند که ستون مشخص می دستور 
وی یک مقدار منحصر به فرد برای هر ردیف جدول ها( است که حاستون )یا ترکیبی از ستون 

 هستند. هر جدول باید دارای یک کلید اصلی باشد. 

کنند. هرکدام از این دستورات یک ردیف را به جدول اضافه می پایگاه دادهها را به داده دستورات 
هایی که غیرعادی است زیرا ابتدا همه ستون کنند. روش استفاده از دستور اضافه می 

نمایید. به های واقعی را لیست میها را اضافه کنید را لیست کرده و سپس دادههای آنخواهید دادهمی
هستند. اولین دستور  و  ، دارای سه ستون  عنوان مثال هرکدام از دستورات 

 کند:را وارد می و  ، ( مقادیر 12)دستور خط  
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خواهید آید که میوارد شده و بعد از آن نام جدولی می ، کلمه کلیدی در این جا بعد از 
شوند ها اضافه میهایی که مقادیر آنردیف درون آن قرار بگیرد. بعد از مشخص شدن جدول، نام ستون
را  شوند. سپس کلمه کلیدی درون پرانتزهایی ظاهر شده و توسط ویرگول از یکدیگر جدا می

های مشخص شده را برای ردیف جدید تعیین خواهید مقادیر ستونیید که میبگو کنید تا به وارد می
ها د و آنکنیاند، وارد میها در پرانتز قبلی ظاهر شدهها را با ترتیبی که ستونکنید. سپس مقادیر ستون

 کنید. را با یک ویرگول از یکدیگر جدا می

را از منوی استارت اجرا کرده و  ، ابزار برای اجرای این اسکریپت در 
 شود به عنوان مثال:کنید که بعد از آن مسیر و نام اسکریپت مشخص میاستفاده می سپس از یک دستور 

 گاه دادهپایگوید می بینید کهکنید، یک پیغام خطا میدقت کنید که اولین باری که این اسکریپت را ایجاد می
 پوشی کنید. توانید با خیال راحت از این خطا چشمتواند انداخته )حذف( شود زیرا وجود ندارد. مینمی 

 پایگاه دادهدادن کوئری به یک 
ها همه ، کوئریکندیم شنهادیپ () افتهیساختار زبان کوئری طور که نام همان
شود؛ کوئری انجام می عملیاتی است که روی یک یا تعداد بیشتری جدول کوئری هستند. یک  چیز 
های انتخاب شده ها و ستونکند که حاوی ردیفها را از جدول استخراج کرده و یک سری نتایج ایجاد میداده

 هستند. 

 به خاطر داشته باشید

د. باشها میها و ستوننکته مهمی که باید حتماً درک کنید این است که خود نتایج نیز یک جدول حاوی ردیف
 ، نتیجه به عنوان یک شی از کالس دیکنیماز یک برنامه جاوا کوئری اعمال  پایگاه دادهوقتی روی یک 
از هر ستون هر ردیف سری نتایج  هادادهشود. این کالس دارای متدهایی است که اجازه استخراج برگردانده می

 دهد. را می

 نکته مهم

شود. و هر ستون نیز با شناخته می رکورد ها با نام یک ، یک ردیف از دادههای دادهپایگاهدر بسیاری از 
ایگاه پتواند دارای تعدادی فیلد باشد. به عنوان مثال در یک برنامه ردد. هر رکورد میگاستفاده می فیلد نام 
شود. برای مشخصات کارمندان نیز برای ثبت اطالعات کارمندان، برای هر کارمند یک رکورد ایجاد می داده

 شود. هر رکورد کارمندتواند کلید اصلی جدول باشد(،نام، سن، و آدرس ایجاد میهایی مانند شناسه )که میستون
 دارای فیلدهای شناسه، نام، سن و آدرس خواهد بود. 

 استفاده از دستور 
استفاده کنید. با استفاده از این دستور، جدول یا  برای دادن کوئری به یک جدول، ابتدا باید از دستور 

خواهید دریافت شوند )ممکن های جدولی که میها دریافت شوند؛ یا ستونها از آنخواهید دادههایی که میجدول
هایی باید کند چه ردیفاست به کل موارد درون جدول عالقه نداشته باشید(؛ یا دیگر مواردی که مشخص می
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کند. در این جا یک دستور ساده ها را لیست میها دارای چه ترتیبی باشند و مانند آندریافت شوند و این ردیف
 را لیست کرده است: های درون جدول د که تمام فیلمبینیرا می 

اند. اگر میل داشته های جداگانه نشان داده شدههای مختلف دستور در خطدقت کنید که برای درک بهتر، قسمت
ز ا شده، در این کوئریکه در نتیجه نشان داده  طورهمان توانید کل این دستور را در یک خط وارد کنید،باشید می

 این روش استفاده شده است. 

 کنم:در این جا این دستور را قطعه قطعه می

  خواهید در نتیجه کنید که میهایی را وارد مینام ستون . بعد از دستور
در نتیجه باشند. نام هر ستون  و  های کوئری باشند. در این جا مشخص شده است که ستون

کنید. را توسط ویرگول از دیگری جدا می

  ها باید از چه جدولی دریافت شوند. در این کند که دادهمشخص می . کلمه کلیدی
دریافت شوند.  های مشخص شده باید از جدول جا مشخص شده است که مقادیر ستون

  های برگردانده دهد تا تعیین کنید ردیفبه شما اجازه می . کلمه کلیدی
شده برحسب مقدار کدام ستون مرتب شوند. در اینجا دستور مشخص کرده است که نتایج باید برحسب 

گردند. ها برحسب سال تولید مرتب میمرتب شوند و بنابراین فیلم مقدار ستون 

دریافت کرده و  های جدول را برای تمام ردیف و  های ستون ر دستور به عبارت دیگ
، توانید با تایپ مستقیم این کوئری در کند. میمرتب می ها را برحسب مقدار آن

 بینید:آن را اجرا کنید. در این جا نتیجه را می
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را نشان داده  های برگردانده شده توسط دستور ردیف بینید، طور که میهمان
کنید یا یک برنامه که یک جدول را به روز ریزی میبرنامه خود برنامه دستورات است. در زمانی که برای 

ها به درستی انجام شده است، این امکان خواهید مطمئن شوید که به روز شدنو می نماییدکند را آزمایش میمی
 کمک عالی برای شما باشد.  تواندیم

ها ( به جای نام ستونتوانید از یک آستریکس )ریافت کنید، میهای هر ردیف را داگر بخواهید تا تمام ستون
 استفاده نمایید مانند این:

گر کنند ممکن است تغییر کنند. اهایی که جدول را ایجاد میاما استفاده از آستریکس ایده خوبی نیست زیرا ستون
 ما ممکن است نتواند تغییرات ایجاد شده در ساختار جدول را اداره کند. از آستریکس استفاده کنید، برنامه ش

 به خاطر داشته باشید

های ذخیره شده در یک ، ردیف پایگاه دادهاند. در یک استفاده کرده هردو مثال از کلمه کلیدی 
ده ج یک کوئری به صورت مرتب شخواهید نتایشوند. در نتیجه، اگر میجدول با ترتیب خاصی در نظر گرفته نمی

 خود استفاده کنید.  در دستور  نمایش داده شود باید از یک 

 محدود کردن کوئری
 های خاص از یکخواهید اطالعاتی درباره یک عنوان ویدئوی خاص را پیدا کنید. برای انتخاب ردیففرض کنید می

 کنید. مانند این مثال:استفاده می رد نظر در یک دستور به همراه شرط مو جدول، از کلمه کلیدی 

گرداند. نتایج باشد، بر می 1980تر یا مساوی ها کمآن هایی که ستون تمام ردیف در این جا دستور 
 اند. مرتب شده برحسب ستون 

 هامستثنی کردن ردیف
هایی که با یک معیار خاص منطبق هستند را برگردانید. در این جا یک کوئری ها به جز آنشاید بخواهید تمام ردیف

توانید دستورات را به کند )دقت کنید که میپوشی میچشم 1970های ساخته شده در دهه بینید که از فیلممی
 جای سه خط، در یک خط نیز وارد کنید(:
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 استفاده شده تا مشخص شود که حداقل یکی از دو معیار باید برقرار باشند.  در این جا از 

 های یگانهاستفاده از انتخاب
استفاده  خواهید اطالعات یک ردیف خاص را دریافت کنید، از ستون کلید اصلی بعد از وقتی تنها می

 کنید. به عنوان مثال:می

، یک کند. این نوع دستور است را انتخاب می 7آن برابر با  ردیفی که مقدار  در این جا قسمت 
های های یگانه معموالً در برنامهگرداند. انتخابشود زیرا تنها یک ردیف را بر مینامیده می (دستور یگانه )

 خاص را بدهد.  پایگاه دادهجاوا استفاده شده تا به کاربر اجازه دسترسی یا به روز کردن یک ردیف 

 که شبیه چیز دیگری استپیدا کردن چیزی 
ید که دانآورید اما میا کرده و نام آن فیلم را به خاطر نمیخواهید اطالعاتی درباره یک فیلم پیدفرض کنید که می

است  ، امکان استفاده از کلمه ترین امکانات قسمت است. یکی از جالب نام آن شامل کلمه 
از  ید کهبینها را با استفاده از وایلدکاردها جستجو کنید. در این جا یک مثال را میدهد ردیفکه به شما اجازه می

 کند:( به عنوان یک کاراکتر وایلدکارد استفاده میعالمت درصد )
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 استفاده از توابع ستونی
اند را ساخته شده 1970هایی که قبل از را بشمرید یا تعداد فیلم ها در جدول اگر بخواهید تعداد کل فیلم

به شما  کنید. توابع ستونی ونی استفاده میتعیین کنید، باید چه کار کرد؟ برای انجام این کار، از یک تابع ست
ترین و توانید جمع زده، میانگین بگیرید یا بزرگها انجام دهید. میدهند تا محاسباتی را روی ستوناجازه می

 ترین مقادیر را تعیین کنید یا تعداد مقادیر برای یک ستون را تعیین نمایید. کوچک

است نکته: این توابع روی مقادیر برگردانده شده در یک سری نتایج عمل  این توابع را خالصه کرده 2-4جدول 
 کنند که حتماً کل جدول نیست.  می

 : توابع ستونی.2-4جدول 

 توضیح تابع

 زند. مقادیر درون ستون را جمع می

در  کند. مقادیر مقدار میانگین برای ستون را محاسبه می
 شوند. محاسبه وارد نمی

 کند. کمترین مقدار در ستون را تعیین می

 کند. بیشترین مقدار در ستون را تعیین می

هایی که دارای مقادیر داده برای آن ستون هستند تعداد ردیف
 کند. را تعیین می

 کند. تعداد مقادیر متفاوت برای ستون را تعیین می

 کند. ها در سری نتایج را تعیین میتعداد ردیف

کنید. به عنوان مثال دستور ، تابع را وارد میبرای به کار بردن یکی از این توابع، به جای نام ستون در دستور 
 کند:ترین فیلم درون جدول را تعیین میها در جدول و سال تولید قدیمیزیر، تعداد ردیف 

 ساخته شده است.  1946ها در سال ترین آنبینید ده فیلم در جدول وجود داشته و قدیمیطور که میهمان
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هایی که با معیار درون محاسبه منطبق هستند، نیز باشد، تنها ردیف دارای یک قسمت  اگر دستور 
کند چه تعداد فیلم در جدول وجود دارد که قبل از سال ور تعیین میشوند. به عنوان مثال این دستبرگردانده می

 :اندشدهساخته  1970

 است.  2نتیجه برابر با 

 ها از بیش از یک جدولدادهانتخاب 
کنند. فرض کنید که ها را از دو یا تعداد بیشتری جدول دریافت میداده در دنیای واقعی، اغلب دستورات 

خواهید. برای انجام این کار، باید اید میهایی که هم اکنون به یکی از دوستان خود قرض دادهلیستی از تمام فیلم
اند را هایی که قرض گرفتههای فیلمهای دوستان شما و خود ایجاد کنید که نام داده پایگاهیک جدول دیگر در 

 بینید:کند را میکه چنین جدولی را ایجاد می لیست کند. در این جا دستور 

 

 دهیم، به این صورت:های الزم را درون آن قرار میاکنون داده

در یک دستور استفاده کنید. تمام کاری که باید انجام دهید این  و  جدول توانید از دو اکنون می
استفاده کنید  وارد کرده و سپس یک دستور شرطی در قسمت  است که هردو جدول را در قسمت 

 که دو جدول را به یکدیگر پیوند بدهد:
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های درون هر جدول استفاده شده است. به عنوان مثال ای برای مشخص کردن ستوناین جا نیز از نگارش نقطهدر 
در جدول  نیز به معنی ستون  و  در جدول  به معنی ستون  

 است.  

 دهد:قرض کرده است نشان می را که  هاییبینید که تمام فیلمرا می در این جا دستور 

 او دو فیلم قرض گرفته است. 

کنید حتی با این که واقعاً  مراجعه در قسمت  توانید به جدول در این مثال دقت کنید که می
هردو جدول را در  مشخص کنید تا  گردانید. اما باید هردو جدول را در قسمت ستونی از آن را بر نمی

 وضعیت بررسی قرار دهد. 

 از بین بردن تکرارها
ساده را از جدول  توانید یک اند را بدانید، میخواهید نام دوستانی که از شما فیلم قرض گرفتهاگر تنها می

 به این صورت انجام دهید: 
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توانستید اند. اگر میلیست شده دو بار و  اما این نتیجه یک مشکل دارد. 
 شود. های تکرار شده را حذف کنید بهتر نبود؟ آرزوی شما در پاراگراف بعدی برآورده میردیف

 حذف کنید مانند این:توانید موارد تکراری را می به دستور  با اضافه کردن کلمه کلیدی 

 دقت کنید که هیچ مورد تکراری ظاهر نشده است؛ هر نام متمایز تنها یک بار در سری نتایج ظاهر شده است. 

 هابه روز کردن و حذف ردیف
هایی را درون آن قرار داده و سری نتایج را به دست را ایجاد کرده، ردیف پایگاه دادهتا این جا دیدید که چگونه 

ها از یک جدول است. برای این کار از ها و حذف آنبقیه کاری که باید یاد بگیرید، به روز کردن داده بیاورید.
شود من ابتدا دستور های بعدی توضیح داده میکنید که در قسمتاستفاده می و  دستورات 
 تر است. آن ساده از دهم زیرا روش استفادهرا توضیح می 

 به این صورت است: اده ساده دستور روش استف

 شوند. های منطبق با آن حذف میشرطی است که ردیف نام جدول و  که در آن 

 کند:را حذف می 10برابر با  بینید که فیلم با به عنوان مثال در این جا دستوری را می

گذاشته است ) ریخط تأثدهد این دستور روی یک نشان می بینید طور که میهمان
 د کنید:توانید این مسئله را تاییمی بعد از دستور  (. با استفاده از یک دستور 
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 حذف شده است.  10بینید فیلم شماره طور که میهمان

 شوند. به عنوان مثال:های انتخاب شده حذف میبیش از یک ردیف را انتخاب کند، ردیف اگر قسمت 

 اند:حذف شده دهد که هردو رکورد نشان می ز جدول یک کوئری سریع ا

 اخطار!

شود. به عنوان مثال این دستور استفاده نکنید، کل محتویات جدول انتخاب شده حذف می اگر از قسمت 
 نماید:را حذف می کل محتویات جدول 

 کند که جدول خالی است:تایید می روی جدول  استفاده از دستور 

 استفاده کرده تا دوباره جدول را ایجاد کنید.  توانید از اسکریپت خوشبختانه می
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 داده پایگاهمبانی 

 استفاده از دستور 
یک یا تعداد بیشتری ردیف در جدول را انتخاب کرده و سپس مقدار یک یا تعداد بیشتری ستون  دستور 

 دهد. روش استفاده آن به این صورت است:های انتخاب شده را تغییر میردیف

های نیز شرطی است که ردیف شود. نام جدولی است که دستور روی آن اعمال می 
دهی جاوا هستند. به عنوان مثال در مشابه با دستورات نسبت های بعدی از کند. عبارتمورد نظر را انتخاب می
 دهد:تغییر می 95/18را به  8نید که قیمت فیلم شماره بیاین جا دستوری را می

 توانید مطمئن شوید که قیمت به درستی تغییر کرده است:می با یک دستور 

کنید. در این جا یک دستور ها استفاده میبرای به روز کردن بیش از یک ستون، از ویرگول برای جدا کردن عبارت
 دهد:تغییر می را در جدول  بینید که نام را می

 اند:ها با موفقیت به روز شدهدهد که ردیفنشان می دوباره یک دستور 
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توانند شامل محاسبات نیز باشند. به عنوان می های این است که عبارت ترفند نهایی برای دستور 
 دهد:درصد کاهش می 10ها را به اندازه مثال دستور زیر قیمت تمام فیلم

 کند که عمل به روز کردن با موفقیت انجام شده است:تایید می در این جا دستور 



 XML استفاده از: 5فصل 
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گیرید که یکی از را یاد می یا  در این فصل چگونگی کار کردن با زبان 
 ر زمینه کامپیوتر بود. د ابداعاتبهترین 

ای که زمینهشود. با داشتن پسدرون حافظه و استخراج آن متمرکز می این فصل روی اصول خواندن اسناد 
 نباید برای شما مشکل باشد.  نویسی روی در زمینه برنامه آورید مطالعه اسناد در این فصل به دست می

 تعریف 
کامالً روش کار کردن با کامپیوترها را تغییر داده است. در این  افق دارند که اغلب متخصصان کامپیوتری تو

 بینید:ها تحولی در دنیای کامپیوتر به وجود آورده است را میبا آن جا چند روشی که 

 های بزرگی که قبالً در کامپیوترهای تجاری بودند را فراهم آورده است. امکان استفاده از داده

 گر های همراه اجازه برقراری ارتباط با یکدیترین کامپیوترها تا تلفنسیله الکترونیکی، از پیچیدهبه هر و
را داده است. 

 ها را به راحتی با یکدیگر مبادله کنند. به کامپیوترها اجازه داده است تا داده

با ه و تبادل اطالعات روشی برای ذخیره ساد چیست؟ به صورت ساده،  که  دیسؤال کنبنابراین شاید 
وتری های کامپیها بین چندین نوع متفاوت از سیستمروش استاندارد شده است که ایجاد، دریافت و انتقال داده یک

 پذیر ساخته است. ها را امکانیا برنامه

 به خاطر داشته باشید

 شود. ذخیره می معموالً با پسوند  فایل حاوی کدهای 

 هاتگ
کند. در این ها استفاده میگذاری دادهیا برچسب( برای عالمت -هایی )نیز از تگ ، زبان همانند 

 کند:بینید که کتابی را توصیف میرا می جا یک کد 

 . عنصر استتی برای یک کتاب ارا تعریف کرده که حاوی اطالع عنصری با نام  این قطعه کد 
 برای نویسنده.  برای عنوان و  است:  عنصر ریزحاوی دو 

 دهد. به عنوان مثال در کد باال، شود که نام عنصر را نشان میدقت کنید که هر عنصر با یک تگ شروع می
یابد که مشابه تگ شروع بوده اما در ابتدای آن یک است. عنصر با تگی خاتمه می عنصر تگ شروع برای 
 باشد. می گیرد. این تگ، تگ پایانی بوده و در مثال باال به صورت اسلش قرار می

 های متنیتواند شامل دادهگیرد، محتویات آن عنصر است که میی که درون تگ شروع و تگ پایان قرار میزیهر چ
اند، یا یک یا تعداد بیشتری عنصر باشد. در مورد دوم، عنصرهای دیگر که به صورت تودرتو با عنصر اصلی قرار گرفته

نام  عنصر پدر ها را در بر دارد، نامیده شده و عنصری که آن عنصر فرزند 
 دارد. 
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های هستند. مقداری که بین تگ ، عناصر فرزند عنصر و  به عنوان مثال در کد باالیی، عناصر 
 ها است. گیرد، مقدار آنقرار می و  شروع و پایان عنصرهای 

ی ایجاد که به خوب شود. یک سند نامیده می عنصر ریشه ، باالترین سطح در یک سند 
 خواهید یک سند شده باشد، تنها دارای یک عنصر ریشه است که عناصری را درون خود دارد. فرض کنید می

 توانید از چنین ساختاری استفاده کنید:با اطالعاتی درباره دو فیلم ایجاد کنید، می

 قرار دارند. هر کدام از این عناصر  است که درون آن دو عنصر  در این جا عنصر ریشه، 
ها بین . این عناصر دارای عنصر فرزندی نبوده و مقدار آن، ، ای عناصر فرزند دیگری هستند: دار
طور که مشخص است، هر تگ عملکرد مقدار درون های شروع و پایان مشخص شده است. در حقیقت همانتگ

ها، یک کنند که مقدار بین آنمیمشخص  های شروع و پایان کند. به عنوان مثال تگخود را مشخص می
گیرند، قسمتی از یک فیلم ها قرار میکنند هر چیزی که بین آننیز مشخص می های عنوان است و تگ

 هستند.  

 نکته

ثابت هستند در حالی که شما هر تگی که  های در این است که تگ با  ترین فرق اسناد مهم
، دیکنیمرا برای یک خودرو ایجاد  کنید. به عنوان مثال اگر یک سند ایجاد می خواهید را برای می
های دانشگاه یک را ایجاد کنید. اما اگر درباره کالس و  ،  مانندیی هاتگتوانید می

استفاده  و  ، ، هایی مانند توانید از تگکنید، میایجاد می سند 
 نمایید. 

 هاخاصیت
یک  خاصیت هایی برای یک عنصر فراهم بیاورید. یک توانید دادهبه جای استفاده از عناصر فرزند، می

ن کند. در ایشود و خاصیتی از عنصر را مشخص میمقدار است که درون تگ شروع یک عنصر نوشته می-جفت نام
بینید که به جای استفاده از یک عنصر فرزند برای ثبت سال تولید، از یک خاصیت را می جا یک عنصر 

 نماید:استفاده می 
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گویند می مندان ها به سلیقه و مکان استفاده بستگی دارد. بسیاری از عالقهانتخاب بین عناصر فرزند و خاصیت
 ها بهتر از عناصر فرزند هستند. اما تجربهگویند که خاصیتها استفاده کنید؛ بعضی دیگر میکه نباید از خاصیت

 کنم. ها استفاده نمیا برای اغلب این بخش من از آنها هیچ ضرری ندارد امگوید استفاده از خاصیتمن می

 معرفی 
کند. برای شود را تعیین میکه استفاده می شروع شود که نسخه  باید با یک معرفی  هر فایل 

 ، معرفی باید به این صورت باشد:اغلب اسناد 

 گیرد. از ندارد. این معرفی در اولین خط فایل قرار میبه تگ پایان نی دقت کنید که معرفی 

 فایل 
های بعدی این فصل از آن دهد که برنامهرا نشان می فایل  1-5لیست های بعدی، برای مراجعه
 کنند. استفاده می

 . movies.xml: فایل 1-5لیست 
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 استفاده از یک 
نمایش  تواند در یک سند که چه عنصری می کندیماست که دقیقاً مشخص  دارای یک  یک سند 

 است.  مخفف  داده شده و عناصر با چه ترتیبی باید ظاهر شوند. 

باید  ها ممکن است مشخص کند که هر عنصر درباره فیلم برای یک سند  به عنوان مثال یک 
کند که داشته باشند. همچنین مشخص می بوده و یک خاصیت با نام  و  دارای زیرعنصرهای 

 باشد.  تواند شامل هر تعداد عنصر بوده و می عنصر ریشه باید با نام 

است تا کاربران آن سند بدانند که چگونه باید  محکم کردن ساختار یک سند  دلیل اصلی استفاده از 
دارای تایید اعتبار سند است تا اطمینان حاصل شود که سند  الوه یک کاربرد مهم دیگر آن را بخوانند. به ع

ها ایجاد کنید که دارای دو عنوان برای برای فیلم خطای ساختاری نیست. به عنوان مثال اگر یک سند  هیچ
 برای شناسایی آن خطا استفاده نمایید.  توانید از یک فیلم باشد، می

را  دارد ذخیره کنید اما در اغلب موارد ها را در خود نگه میکه داده را در همان سند  ید توانمی
از  برای اعمال فرمت روی چند سند  توانید از یک دهید. با این روش، میدر یک فایل جداگانه قرار می

اضافه  به سند  رفی یک مع یک نوع استفاده نمایید. برای مشخص کردن نام فایل حاوی 
 کنید مانند این:می
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قرار  آن در فایل  مشخص شده است که  به عنوان یک سند  در این جا فایل 
 ید:اضافه کن دقیقاً بعد از تگ  دارد. این تگ را باید در باالی فایل 

 دهد. نشان می 1-5لیست  را برای فایل  یک فایل  2-5لیست 

 . movies.xmlبرای فایل  DTD: فایل 2-5لیست 

تواند در یک سند ظاهر کنند که مییک نوع از عنصری را تعریف می در یک  های هر کدام از تگ
 شود. فرم کلی تگ شده و مشخص کند که چه چیزی به عنوان محتویات برای آن نوع عنصر ظاهر می

 به این صورت است:

درون پرانتز نیز مشخص  شود. نام عنصری است که محتویات آن مشخص می در این جا 
 دهد. قوانین را نشان می 1-2جدول کند که این عنصر چه چیزهایی درون خود دارد. می

 : مشخص کردن محتویات عنصر1-2جدول 

 توضیح محتویات

 تواند صفر یا تعداد بیشتری مرتبه ظاهر شود. عنصر مشخص شده می

 تواند یک بار یا بیشتر ظاهر شود. عنصر مشخص شده می

 تواند صفر یا یک مرتبه ظاهر شود. عنصر مشخص شده می

 توانند ظاهر شوند. می یا  یکی از عنصرهای 

 آید. می ظاهر شده و بعد از آن  ابتدا 

 داده متنی مجاز است. 

 هر عنصر فرزندی مجاز است. 

هیچ عنصر فرزندی مجاز نیست. 

شامل صفر یا تعداد  گوید که یک عنصر می 2-5لیست  در  به عنوان مثال اولین تگ 
است  شامل یک عنصر  گوید که یک عنصر می است. دومین تگ  بیشتری عنصر 

اند(. سومین و چهارمین شود )این دو عنصر با ویرگول از یکدیگر جدا شدهظاهر می که بعد از آن یک عنصر 
 های متنی هستند. حاوی دادهو   عناصره گوید کمی تگ 

 نکته

 اند. ی منظم مشتق شدههااز عبارتها ها برای شما آشنا هستند به این دلیل است که آناگر این عبارت
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 آورد. فرم عمومی آن به این صورت است:نام هر خاصیت را فراهم می تگ 

 بینید:ها را میدر این جا توضیح  این قسمت

 کند. : نام عناصری که تگ آن حاوی این خاصیت است را مشخص می

 کند. : نام خاصیت را مشخص می

 باشد.  2-5لیست یکی از موارد درون  تواندیمکند که نوع خاصیت چیست. این نوع : مشخص می

 : کند که آیا خاصیت اجباری بوده یا دلخواه فرض فراهم آورده و مشخص مییک مقدار پیش
باشد.  3-5لیست تواند یکی از مقادیر است. این مقدار می

 ها.برای خاصیت type: مقادیر 2-2جدول 

 مقدار خاصیت عنصر

 تواند هر رشته کاراکتری باشد. می

 های لیست شده باشد. تواند یکی از رشتهمی

باشد که یک رشته ایجاد شده از حروف و  نشانه نام باید یک 
 اعداد است. 

باید یک یا تعداد بیشتری نشانه نام باشد که توسط فاصله سفید از یکدیگر جدا 
 اند. شده

یک نشانه نام است که باید منحصر به فرد باشد. به عبارت دیگر هیچ عنصری 
 در سند نباید دارای مقدار یکسانی با این خاصیت باشد. 

 باشد که جایی دیگر در سند قرار دارد.  باید مشابه با یک مقدار 

 اند. که توسط فاصله سفید از یکدیگر جدا شده یک لیست از مقادیر 

 برای خاصیت. default: مقادیر 3-2جدول 

 دلخواه یا اجباری مقدار 

 اجباری

 دلخواه

 شود که خاصیت وارد نشود. دلخواه. این مقدار وقتی استفاده مییک مقدار

باشد و اگر  دلخواه. اما اگر خاصیت وارد شده باشد، باید برابر با مقدار 
 گیرد. مورد استفاده قرار می نباشد، مقدار 

 بینید:می را از فایل  در این جا معرفی تگ 
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تواند هر نوع بوده و می است و نام آن  کند که این خاصیت همراه عنصر این معرفی مشخص می
 ای داشته باشد و در ضمن اجباری است. داده

 دهد:فرض نشان میبینید که لیستی از مقادیر ممکن را به همراه یک مقدار پیشرا می در این جا تگ 

 را مشخص کنید. توان وارد کرد هد تا نوعی که میدبه شما اجازه می این فرم از تگ 

 و  : استفاده از پردازش 
 در یک سند جاوا دارید: به صورت کلی دو روش برای پردازش اسناد 

  این است که شما  است. ایده اصلی  مخفف  : عبارت
خوانید که سند به صورت یک مجموعه از اشیا که به را از یک فایل به درون حافظه می کل سند 

توانید عناصر این درخت شوند. سپس میجا ذخیره میاند در آنصورت یک درخت ساختار پیدا کرده
 توانید سند را دوباره درونها بدهید، میی در یکی از گرهشوند( را بخوانید. اگر تغییر)که گره خوانده می

فایل بنویسید. 

  یک تکنیک تنها خواندنی برای پردازش  است.  مخفف  : عبارت
را از فایل آن خوانده و هنگام ورود نسبت به عناصر  تا سند  دهدیماست که به شما اجازه  

در حافظه ندارد، اغلب برای  نیازی به ذخیره کل سند  به دلیل این که  آن واکنش دهید.
گیرد. مورد استفاده قرار می اسناد بسیار بزرگ 

نماینده  دهم. را آموزش می برای دریافت اطالعات از یک سند  در این قسمت اصول استفاده از 
ساده را برای  یک درخت  1-5شکل است.  در حافظه به صورت یک درخت از اشیا  یک سند 
( یک گره دهد. دقت کنید که عنصر ریشه )است نشان می که دارای دو عنصر  یک سند 

مقادیر متنی باشند. به عالوه نیز یک گره می و  نیز یک گره است و هر عنصر  بوده و هر عنصر 
دارای  و  ها تعلق دارند. بنابراین، عناصر شوند که به آنهای فرزند عناصری ذخیره مینیز به عنوان گره

 باشد. یک گره فرزند هستند که حاوی متن این عناصر می

 
 . DOM: یک درخت عنصر 1-5شکل 
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 خواندن یک سند 
خوانده و آن را  را از یک فایل  را پردازش کنید، ابتدا باید سند  قبل از این که بتوانید یک سند 

است.  یرعادیغنیازمند مراحلی  متأسفانهدرون حافظه قرار دهید. شاید فکر کنید این کار خیلی سرراست است اما 
امل دا به سراغ یک متد کها و متدهایی که برای این کار نیاز هستند بروم، ابتسبه جای این که از ابتدا به سراغ کال

حاوی نام فایل را به عنوان یک پارامتر پذیرفته و یک شی سند را به عنوان مقدار برگشتی  روم که یک می
 گیرید. گرداند. بعد از آن عملکرد هر کالس و متد را یاد میبر می

 د:بینیخواند را میمی را درون یک سند  در این جا متدی که یک فایل 

 ایجاد یک 
را برای ایجاد یک شی  کالس  اولین دستور مثال قبلی، متد 

ایجاد اشیا  خواند. کار فرا می 
 . کنندرا در حافظه ایجاد  را خوانده و اسناد  توانند ورودی است که می 

 را فرا نخواندم؟ باید بدانید که  چرا تنها سازنده 
کند یک متد استاتیک است که تعیین می ای ندارد. یک کالس انتزاعی است و بنابراین سازنده
تفاده شود که این کار برمبنای چگونگی پیکربندی سیستم شما انجام برای ایجاد یک نمونه از چه کالسی باید اس

 شود. می
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پیکربندی 
توانید آن را تنظیم کرده تا سند را با روشی به دست آوردید، می بعد از این که یک 

کنند که روی سازنده سند ایجاد شده توسط این یخواهید بخواند. سه دستور بعدی سه گزینه را تنظیم مکه می
 د:نشواعمال می شی 

 :اندازیممیتری به این دستورات در این جا نگاه نزدیک

  هایی را برای توضیحات در فایل گوید که گرهبه سازنده سند می متد 
حاوی توضیحات نیستند اما اگر هم باشند  های پوشی کند. اغلب فایلها چشمو از آن نکردهایجاد 

پوشی ها چشمنتوانید با خیال راحت از آباشند و بنابراین میهای مورد نظر نمیها قسمتی از دادهآن
پوشی شود. )اگر این حالت را ها چشمشود که به صورت خودکار از آنکنید. تنظیم این گزینه باعث می

بینی توانید پیشانتخاب نکنید، یک گره برای هر توضیح درون سند ایجاد شده و به دلیل این که نمی
ها را پردازش کرده تا اید همه گرهشوند برنامه شما بکنید که توضیحات در چه زمانی و کجا ظاهر می

ها توضیح نیستند.(مطمئن شود که آن

  شود که سازنده سند از هر فاصله باعث می متد
پوشی کند. اگر این گزینه را استفاده نکنید، سند سفیدی که قسمتی از یک مقدار متنی نیست چشم

له های فاصدهنده فاصله سفید هستند. تنها کاری که این گرهبود که نشانهایی خواهد شامل گره 
است و بنابراین بهتر است همیشه این گزینه  تر کردن پردازش سند دهند سختسفید انجام می

را مورد استفاده قرار دهید. 

  باشد،  ورودی مشخص شده در  گوید که اگر یک به سازنده سند می متد
دانید تر کند زیرا میتواند برنامه شما را خیلی سادهرا تایید اعتبار کند. تایید اعتبار ورودی می فایل 

نشان داده  منطبق است. به عنوان مثال اگر فایل  های با نیازمندی که سند 
یک  فرزند یک عنصر  این فصل را پردازش کنید، مطمئن هستید که اولین 1-5لیست شده در 

باشد. بدون تایید اعتبار تنها چیزی که درباره می است و دومین فرزند نیز یک عنصر  عنصر 
است اما باید آن را بررسی  باید یک عنصر  دانید این است که اولین فرزند یک عنصر آن می

کرده تا مطمئن شوید. 

 د سندایجاد یک سازنده سند و خو
را فراخوانده تا یک سازنده سند  توانید متد ها را تعیین کردید، میبعد از این که گزینه

 را ایجاد کنید، مانند این:

 شود. نسبت داده می در این جا سازنده سند به یک متغیر با نام 

را ایجاد کنید. این متد یک شی  سازنده سند، سند  توانید با فراخواندن متد در آخر، می
دارای یک سازنده است  کند. خوشبختانه، کالس را به عنوان یک پارامتر قبول می 
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وانید منبع تگرداند. بنابراین میمتصل به آن فایل را بر می که یک پارامتر نام فایل دریافت کرده و یک منبع ورودی
را به خواننده برگردانید  را ایجاد کرده و سند  را باز کرده، یک سند  ورودی را ایجاد کرده، فایل 

 افتد:که همه این موارد در یک دستور اتفاق می

 کنند. به خصوص د که چند مورد از این متدها استثناهایی را تولید میدقت کنی
را  و  نیز استثناهای  و  استثنای 

یافت کرده و پیغام در نگه داشتن این مثال، من تمام این استثناها را در یک  . برای سادهکنندمیتولید 
 کنم. استثنا را در کنسول چاپ می

 استفاده از متد 
تنها با یک دستور ایجاد کنید مانند را از یک فایل  توانید یک سند ، میبا اضافه کردن متد 

 این:

 شود. نسبت داده می ایجاد گردیده و به متغیر  شده، و یک سند  خوانده در این جا فایل 

فراهم بیاورید مانند  نیز برای استفاده از متد  همچنین دقت کنید که باید سه دستور 
 این:

و  در پکیج  و  های کالس
 قرار دارد.  در  و  در  

 های خواندن گره
های سند دریافت ها را از گرهتوانید به آسانی دادهرا در حافظه ایجاد کردید، می بعد از این که یک سند 

توسط یک  ها برمبنای اینترفیس هستند و بنابراین هر گره سند به جای کالس برای  هاکنید. 
نگاه کلی به  های بعدیکند. پاراگرافمی را پیاده شود که یک یا تعداد بیشتری اینترفیس شی مشخص می

 اندازند:ها کار کنید میهایی که باید با آناینترفیس

 کند. می را پیاده شود که اینترفیس : کل سند توسط یک شی مشخص می
است که  کنید، یکی از متدهای این اینترفیس که خیلی از آن استفاده می

. بعد از این که گره ریشه را به استدهنده گره ریشه سند د که نشانگردانرا بر می یک شی 
دا ها هستید را پیهای درون سند رفته تا اطالعاتی که به دنبال آنتوانید به دیگر گره، میددست آوردی

کنید. 

  است. این اینترفیس متدهایی فراهم  دهنده یک گره در سند نشان : اینترفیس
ترین این متدها را لیست کرده است. این مهم 4-2جدول شوند. ها استفاده میه برای تمام گرهآورد کمی

تواند برگرداند. می که متد  ی را نیز لیست کرده استجدول بعضی از مقادیر فیلد
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  منطبق  دهنده یک گره است که با یک عنصر در سند ننشا : اینترفیس
کند می را پیاده دهد و بنابراین هر شی که را بسط می کالس  اشد. بمی

ترین متدهای این اینترفیس را لیست کرده است. بعضی از مفید 5-2جدول باشد. نیز می یک 

 نگه داشته  شود بلکه درون گره : محتویات متنی یک عنصر درون خود عنصر نگه داشته نمی
دارای چند متد جالب است که ممکن  که به عنوان فرزند عنصر ذخیره شده است. اینترفیس  شده

کنید استفاده می است به نظر شما جالب باشند اما برای اغلب کاربردها، تنها از متد 
را ذخیره کند.  ارث برده تا بتواند متن ذخیره شده توسط یک گره  که از اینترفیس 

  ها است که توسط متدهایی مانند ای از گرهمجموعه : یک 
شود. برگردانده می اینترفیس  یا  اینترفیس 
و  گرداندکه گره با شاخص مشخص شده را بر می تنها دارای دو متد است:  

های دیگر در جاوا، گرداند. )همانند همه شاخصکه تعداد موارد درون لیست را بر می 
اولین گره دارای شاخص صفر است.(

 .Node: اینترفیس 4-2جدول 

 توضیح متد

های را دریافت کرده که حاوی تمام گره یک شی 
 فرزند این گره است. 

 کند. اولین فرزند این گره را دریافت می

 کند. آخرین فرزند این گره را دریافت می

کند. این را دریافت کرده که نوع گره را مشخص می یک 
تواند یکی از فیلدهای لیست شده در این جدول مقدار می

 باشد. 

مقدار این گره را دریافت کرده به شرطی که گره حاوی یک 
 مقدار باشد. 

کند. منظور از گره گره خویشاوند بعدی را دریافت می
ی است که دارای پدر یکسانی با گروه کنونی گرهخویشاوند، 

 باشد. می

 ر. باشد یا خیکند که آیا گره دارای گره فرزند میمشخص می

 توضیح فیلد

 گره یک گره خاصیت است. 

 های محتویات است. گره دارای داده

 گره یک توضیح است. 
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 توضیح فیلد

 گره یک گره سند است. 

 گره یک گره عنصر است. 

 گره یک گره متنی است. 

 .Element: اینترفیس 5-2جدول 

 توضیح متد

 گرداند. مقدار خاصیت مشخص شده را بر می

دریافت کرده که حاوی تمام  یک شی 
های عنصری است که درون این عنصر قرار داشته گره

 و دارای نام مشخصی هستند. 

کند که آیا عنصر دارای خاصیت مشخص تعیین می
 شده است یا خیر. 

 عناصرپردازش 
توانید درون اید. اکنون میزمان ایجاد سند استفاده کردهدر  برای تایید اعتبار فایل  فرض کنید از یک 

 سند حرکت کرده تا اطالعاتی که نیاز دارید را دریافت کنید بدون این که مجبور باشید آن را به اشیا 
 به درون شی  بینید که بعد از استخراج فایل بندی کنید. در این جا کدی را میطبقه

 شمرد:درون آن را می ، تمام عناصر ام با ن

 از متدرا فراخوانده تا اولین فرزند عنصر ریشه را دریافت کند. سپس  این متد ابتدا متد 
 کند. هر عنصر فرزند برای دریافت عنصر دیگری که فرزند عنصر ریشه است، استفاده می 

 ر کنسول خواهید دید:اگر برنامه حاوی این دستورات را اجرا کنید، خروجی زیر را د

را  ها از عناصر را شمارش کرده اما در قسمت بعدی، چگونگی استخراج داده این برنامه تنها عناصر 
 خواهید دید. 
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برای  ، استفاده از متد یک روش جایگزین برای پردازش تمام عناصر در فایل 
برای دسترسی  توانید از یک حلقه باشد. سپس میاست که حاوی همه عناصر می برگرداندن یک شی 

 د:کنبینید که نام هر عنصر را لیست میبه هر عنصر به صورت جداگانه استفاده کنید. در این جا کدی را می

ه ای را اجرا کنید کبرگردانده شود. اگر برنامه استفاده شده تا هر عنصر  در حلقه  در این جا متد 
 شود. در کنسول نمایش داده می ها است، ده خط با عبارت حاوی این خط

 هادریافت مقدار خاصیت
دهید. را فراخوانده و نام خاصیت را به عنوان پارامتر به آن می برای دریافت خاصیت یک عنصر، متد  

این مقدار را به یک نوع دیگر تبدیل کنید. دقت  توانیدگرداند. سپس میای خاصیت را بر میاین کد مقدار رشته
پردازش کرده تا  کنید که این مقدار ممکن است دارای فاصله سفید نیز باشد و بنابراین باید مقدار را در متد 

 ای از آن حذف شود. هر فاصله سفید ناخواسته

ترین دریافت کرده و سال قدیمی را از هر فیلم در فایل  بینید که خاصیت در این جا مثالی را می
 گرداند:فیلم در مجموعه را بر می

 

 شود:با دو خط کد استخراج می خاصیت 

 کند. تبدیل می را دریافت کرده و دومین خط آن را به یک  ای خاصیت اولین خط مقدار رشته
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باید یک نوع  یک تبدیل اضافه انجام شده است. این کار الزم است زیرا متغیر  در متددقت کنید که 
را بر  یک  آن را فرا بخوانید. اما متد  باشد تا بتوانید متد  

دهد مگر را نمی . در نتیجه، کامپایلر به شما اجازه نسبت دادن گره به متغیر گرداند نه یک می
 تبدیل کنید.  این که آن را به یک 

 فرزند دریافت مقدار عناصر
ممکن است از این موضوع که محتویات متنی یک عنصر درون آن عنصر ذخیره نشده است، تعجب کنید. این مقدار 

 را در نظر بگیرید: ذخیره شده است. این  درون یک گره فرزند از نوع 

که حاوی متن  و یک گره  با نام  دهد: یک گره نتیجه می این عنصر دو گره در سند 
 است.  

دریافت کرده تا بتوانید محتویات متنی عنصر را نیز  را داشته باشید، باید عنصر  بنابراین اگر یک عنصر 
 به دست بیاورید، مانند این مثال:

 :توانید از یک دستور به این صورت استفاده کنیدتر بنویسید، میتا کد خود را به صورت خالصه دیدهیماگر ترجیح 

چنین کدهایی در برنامه زیاد خواهید داشت، بهتر است یک متد  اگر به نظر شما این کار خسته کننده است، و
 کمکی کوچک برای خود بنویسید مانند این:

 ریافت کنید مانند این:محتویات متنی یک عنصر را د توانید با فراخواندن متد سپس می

 توانید در صورت نیاز آن را به اعداد نیز تبدیل کنید. بعد از این که محتویات متنی را دریافت کردید، می

 کندها را لیست میاستفاده از همه موارد: یک برنامه که فیلم
 ها از یک فایلها برای دریافت دادهتوانستید از آنتلفی را دیدید که میهای مخها و کالساکنون که اینترفیس

( را خوانده 1-5لیست ) دهد که فایل یک برنامه کامل را نشان می 3-5لیست استفاده کنید،  
ول زیر در کنس کنید، خروجیکند. وقتی این برنامه را اجرا میو عنوان، سال و قیمت هر فیلم را در کنسول چاپ می

 شود:ظاهر می
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 . XML: خواندن یک سند 3-5لیست 

➝

➝

➝
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➝

➝

➝
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هم که هر دبه دلیل این که تمام کد این برنامه قبالً در این فصل توضیح داده شده است، در این جا تنها توضیح می
 دهد:متد چه کاری انجام می

 های ها و اینترفیسشود. خیلی بد شده که طراحان جاوا کالسهای زیادی وارد میدر این جا پکیج
 اند. را در یک پکیج بزرگ قرار نداده

از فایل  و یک شی  شدهشروع  با فراخواندن متد  متد 
برای حرکت  کند. سپس عنصر ریشه را دریافت کرده و از یک حلقه دریافت می 

هستند زیرا سند در زمان استخراج،  عناصر  دیدانیمکند که شما درون عناصر فرزند استفاده می
شود که داده می ، این عنصر به متد هر عنصر  پردازشتایید اعتبار شده است. هنگام 

شود. برگردانده می از آن استخراج شده و در آخر یک شی  و  و عناصر  خاصیت 
 شود. سپس فیلم روی کنسول چاپ می

پذیرد. را می یک نام فایل را به عنوان پارامتر دریافت کرده و یک شی  متد 
شوند تا از های پیکربندی تعیین میود، ابتدا گزینهایجاد ش قبل از این که شی 
شود. برای تایید اعتبار شدن تایید اعتبار می پوشی شده و فایل های سفید چشمتوضیحات و فاصله

را با یک معرفی  (. همچنین باید فایل 2-5لیست نیاز دارید )مانند  به یک فایل  فایل 
 شروع کنید مانند: 

  

. این است دهنده یک عنصر کند که نشانرا دریافت می یک عنصر  متد  
 را دریافت کرده و مقدار متن عنصر  را استخراج کرده، مقدار متنی عنصر  متد خاصیت 

نماید. سپس از این مقادیر برای ایجاد یک شی تبدیل می را استخراج کرده و آن را به یک 
 گردد.  کند که به فراخواننده این متد باز میجدید استفاده می 

ن کند. اییک متد کمکی کوچک است که محتویات متنی را از یک گره دریافت می متد  
قدار متنی است و بنابراین نباید این متد را فرا حاوی م ،کند که گره دارای یک گره فرزندمتد فرض می

تایید اعتبار شده است و بنابراین  بخوانید مگر این که بدانید چنین شرایطی دارد. )در این جا سند 
 آید.(مشکلی به وجود نمی

باشد. این کالس از فیلدهای دهنده یک فیلم مییک کالس درونی خصوصی است که نشان کالس 
استفاده کرده و یک سازنده ساده فراهم آورده  و  ، های عمومی برای نگه داشتن داده

 دهد. که به این فیلدها مقدار اولیه می



های جاوا برای وب و شبکه: برنامه8بخش 



 ها: ایجاد اپلت1فصل 
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( بلکه یک برنامه جاوا است که برای اجرا در یک پنجره مرورگر میوه نیست )اشاره به  اپلت یک 
س بیند که حاوی یک اپلت است، کالاینترنت کاربر طراحی شده است. وقتی یک کاربر اینترنتی صفحه وبی را می

و شود. اپلت قسمتی از صفحه وب را اشغال کرده جا اجرا میاپلت جاوا روی کامپیوتر کاربر دانلود شده و در آن
 خواهد انجام دهد. تواند هر کاری که میدرون این فضا می

توضیح داده شده  6حداقل در اغلب موارد. در نتیجه هر چیزی که در بخش  -های سویینگی هستندها برنامهاپلت
 ها نیز صادق است. است درباره اپلت

 یک اپلت را به یک صفحه وب وصل کنید که دارای اجزای سویینگ هستند. سپسهایی ایجاد میدر این فصل اپلت
 بیند بتواند از آن استفاده کند. کرده تا هر کسی که صفحه را می

 هاآشنایی با اپلت
 یک اپلت مشابه با یک برنامه سویینگ است اما چند تفاوت مهم وجود دارد:

  و  دهند. هم کالس را بسط می ها کالس ، اپلتبه جای بسط دادن کالس
یک فضا برای برنامه سویینگ شما فراهم آورده تا برنامه بتواند در آن کار کند: هم کالس 

o  این فضا یک پنجره است که توسط سیستم ایجاد پنجره سیستم عامل میزبان  در
شود. مدیریت می

o  این فضا یک ناحیه مستطیلی از یک صفحه وب است که توسط یک مرورگر در ،
شود. وب مدیریت می

 ( متد استاتیک شوند که ماشین مجازی جاوا )های مستقل سویینگ هنگامی اجرا میبرنامه 
ه ک یک برنامه سویینگ با ایجاد یک نمونه از کالسیبه صورت کلی خواند. بنابراین ها را فرا میآن

شود، مرورگر یک شود. اما وقتی یک اپلت در یک مرورگر اجرا میکند، اجرا میرا ایجاد می 
استاتیک  ها یک متد نماید، و بنابراین اپلتدهد ایجاد میرا بسط می نمونه از کالسی که 

جایی است  د. در نتیجه، متد فراخوانده شده تا اپلت اجرا شو ندارند. به جای آن، یک متد با نام 
دهید. که شما کد خود را در آن قرار می

 های متدهای سویینگ به روشی نیاز دارند تا امکان بستن خود را به کاربر بدهند. به صورت کلی، برنامه
ها چنین چیزی ندارند. یا یک دستور منوی سویینگ هستند؛ اما اپلت سویینگ دارای یک دکمه 

ماند. شود، فعال باقی میت تا زمانی که صفحه وب حاوی آن نمایش داده مییک اپل

 شوند؛ بلکه در یک منطقه از یک صفحه وب نمایش داده ها درون یک پنجره نمایش داده نمیاپلت
توانید از توانید متنی برای نوار عنوان یک اپلت ایجاد کنید و نمیشوند. در نتیجه نمیمی

برای کاربر وجود ندارد تا روی آن  استفاده نمایید زیرا هیچ دکمه  
تواند اندازه اپلت را تغییر دهد. کلیک کند. به عالوه کاربر نمی

 ها امکان انجام بعضی از کارها را ندارند. به خصوص یک اپلت اجازه انجام کاری برای دالیل امنیتی، اپلت
های نامهها یا اجرای برگذارد مانند خواندن یا نوشتن فایلمی ریکاربر تأثر که روی سیستم فایل کامپیوت
روی کامپیوتر کاربر، را ندارد. 
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کند. ها یک اپلت تا حد زیادی با روش مشابهی با یک برنامه سویینگ عمل میها و محدودیتبه غیر از این تفاوت
ها ی مشابه با یک برنامه سویینگ را دارند.ن بنابراین، اپلتدر حقیقت، اجزا سویینگ درون اپلت دارای ظاهر و رفتار

ها را درون هر کامپیوتری در سرتاسر دنیا اجرا های سویینگ را ایجاد کرده و آندهند تا برنامهبه شما اجازه می
 نمایید. 

وراکل ه با اه همیشیک مشکل وجود دارد. شرکت سازنده پرکاربردترین مرورگر وب مایکروسافت است ک متأسفانه
خواهند یک اپلت را اجرا کنند ممکن است در هر صورت، نتیجه این است که وقتی کاربران میباشد. درگیر می
بته کاربران کند. الهایی پیدا شود و به عالوه باید دارای نسخه جاوایی باشند که اپلت شما را پشتیبانی میسردرگمی

نلود کنند اما بسیاری از کاربران حاضر به وقت گذاشتن نیستند و فرآیند را این جاوا را از اوراکل داتوانند پالگمی
 درک نکرده و حتی بعضی به آن اعتماد ندارند. 

های ایتترین سهای مبتنی بر وب که انتظار داشتید نیستند. بزرگها بهترین راه ایجاد برنامهبه همین خاطر اپلت
ها و صفحات لتها استفاده نکرده و به جای آن از ابزارهایی مانند سرویا آمازون از اپلت اینترنتی مانند 

 شود. های دیگر این کتاب توضیح داده میکنند که در فصلجاواسرور استفاده می

 کار کردن با کالس 
کارهای  ها کالس تدهد. برای اغلب قسمرا بسط می طور که قبالً گفتم، یک اپلت کالس همان

ها و دیگر اجزا را به آن اضافه کرده، منوهایی را توانید پنلدهد. در نتیجه، میانجام می مشابهی با کالس 
را لیست کرده  ، پرکاربردترین متدهای کالس 1-1جدول ایجاد کرده و کارهای بسیاری را انجام دهید. 

 است. 

 .JAppletو متدهای مفید ها : سازنده1-1جدول 

 توضیح سازنده

کند. معموالً نیازی به فراخواندن سازنده یک اپلت جدید ایجاد می
کند، این ندارید زیرا وقتی مرورگر اپلت را بارگذاری می 

 شود. سازنده به صورت خودکار اجرا می

 توضیحمتد

 کند. یک جز مشخص شده را به اپلت اضافه می

  گوید کهشود، به اپلت میوقتی توسط مرورگر فرا خوانده می
ین ا بازنویسیها نیازی به اغلب اپلت د رحال تخلیه حافظه آن است

 متد ندارند. 

ود شمی شود، به اپلت اطالع دادهوقتی توسط مرورگر فرا خوانده می
برای  که بارگذاری شده است. این متد جایگزین سازنده 

 یک برنامه سویینگ است. 
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 توضیحمتد

بندی استفاده شده برای کنترل چگونگی چیده شدن اجزا مدیر طرح
ض، فربندی پیشکند. مدیر طرحدر زمان نمایش اپلت را مشخص می

 است.  

ال با موقعیتکند. اپلت روی صفحه را تعیین می و  های موقعیت
 است.  سمت چپ صفحه برابر با 

دهد باشد، اپلت را در وسط صفحه قرار می اگر پارامتر برابر با 
 کند. شده تعیین می مکان آن را نسبت به جز مشخص وگرنه

 دهد. اندازه اپلت را برابر با پهنا و ارتفاع مشخص شده قرار می

 کند. منو برای این اپلت را تعیین می

دهد اجرا شود، به اپلت اطالع میوقتی توسط مرورگر فرا خوانده می
 باید شروع شود. 

خواند. اگر الزم شود، مرورگر این متد را فرا میوقتی اپلت پنهان می
هایی را متوقف کنید، این است تا هنگام پنهان شدن اپلت فعالیت

 نمایید.  بازنویسیمتد را 

 ت نمونهنگاهی به یک اپل
دهد که به کاربر اجازه کد کامل برای یک اپلت را نشان می 1-1لیست برای دیدن چگونگی کار کرد یک اپلت، 

این اپلت را در حال اجرا  1-1شکل دهد. سفارش یک پیتزا در یکی از سه اندازه موجود با یکی از سه نوع را می
 دهد. درون یک صفحه وب نشان می

 
 ش پیتزا. : اپلت سفار1-1شکل 
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 : اپلت سفارش پیتزا. 1-1لیست 

➝

➝

➝
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نشان داده شده است. برای جزئیات بیشتر  6بخش  3این لیست نسخه اپلت یک برنامه سویینگ است که در فصل 
 دهم:ها را توضیح میتوانید به آن فصل مراجعه کنید. در این جا تنها چند جزئیات مربوط به اپلتمی

 . داده استرا بسط  ، کالس کالس به جای 

گرفت درون قرار می صورت عادی درون سازنده کالس  بهشده و کدی که  بازنویسی متد 
 گیرد. قرار می متد 

فراخوانده شده تا اندازه اپلت را تعیین کند. اما چند متد که در نسخه سویینگ برنامه وجود  متد 
حذف  و  اند. به خصوص متدهای داشتند در این جا حذف شده

د که توانید ببینیها کاربرد ندارند. اما از این جا تا بقیه این لیست، میمتدها روی اپلت ایناند زیرا شده
 اغلب این کد با نسخه سویینگ مشابه است. 

 برای یک اپلت ایجاد یک صفحه 
است که نام اپلت و اندازه  امل یک تگ ایجاد کنید که ش برای اجرای یک اپلت، باید یک صفحه 

دارای متنی است که اگر مرورگر  کند. تگ خواهید اپلت در آن قرار بگیرد را مشخص میای که میمنطقه
 شود. وب نتواند اپلت را پخش کند به جای آن نمایش داده می

 به این صورت است: فرم ساده تگ 

 استفاده کردم: 1-1بینید که من برای صفحه وب شکل را می در این جا فایل 
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 آزمایش یک اپلت
شکل دهد. نام داشته و یک اپلت را بعد از کامپایل نمایش می جاوا دارای یک ابزار خاص است که 

 دهد. نمایش می اپلت سفارش پیتزا را در  1-2

 
 نمایش داده شده است.  Applet Viewer: اپلت سفارش پیتزا که در 2-1شکل 

با روش قسمت قبلی ایجاد کرده و اپلت کامپایل شده را  برای اجرای این ابزار در خط فرمان ابتدا یک فایل 
 کنید:رفته و دستور زیر را تایپ می دهید. سپس در خط فرمان به پوشه حاوی فایل در آن قرار می

باشد، از می که دارای نام  به عنوان مثال برای نمایش اپلت سفارش پیتزا با یک فایل 
 کنید:دستور زیر استفاده می





 هات: ایجاد سرول2فصل 
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های شناخته سایتهای وب هستند. بسیاری از وبهای پرطرفدار طراحی برنامهیکی از روش ها سرولت
ر گویم: سرولت چیست، چگونه کامپیوتکنند. در این فصل تنها اصول کار را به شما میها استفاده میشده از سرولت

لت ساده ایجاد نمایید. فصل سروها را نوشته و آزمایش کنید و چگونه یک خود را آماده کرده تا بتوانید سرولت
 دهد. نویسی بیشتری را ارائه میهای برنامهبعدی بیشتر به این موضوع پرداخته و تکنیک

 هاآشنایی با سرولت
ها را متوجه شوید، الزم است اصول چگونگی عملکرد ها و چگونگی عملکرد آنقبل از این که بتوانید سرولت

برای ارسال صفحات وب به کاربران  ای وب از یک پروتکل شبکه با نام سرورهای وب را درک کنید. سروره
، یک کامپیوتر است.( با استفاده از  مخفف  کنند. )استفاده می

یوتر دهد که روی کامپ( استفاده کرده و تقاضای سندی را میاز یک مشخص کننده منبع منحصر به فرد ) کاربر
 -(کند. یعنی کامپیوترهای کالینت )از یک مدل درخواست/پاسخ استفاده می سرور قرار دارد. 

کنند که سرورها نیز پاسخ را به کالینت بر ارسال می های درخواستی را به سرورهای پیغام -کاربران
 گردانند. می

 کند:تقریباً به این صورت عمل می یک برهم کنش 

خواهید به آن دسترسی پیدا کنید فایلی که می . با استفاده از یک برنامه مرورگر وب روی کامپیوتر کالینت، 1
 . کنیدمیرا مشخص 

را  که  کنیدمیها روی یک لینک کلیک را تایپ کرده اما در اغلب زمان در بعضی از موارد باید واقعاً 
 . کندمیمشخص 

 کند. ارسال می شده استمشخص  را به کامپیوتر سرور که توسط  ک درخواست . مرورگر وب شما ی2

 خواهید دریافت شود. درخواست شامل نام فایلی است که می

بر  . کامپیوتر سرور درخواست فایل را دریافت کرده، آن فایل را آماده کرده و آن را به فرم یک پیغام پاسخ 3
 گرداند. می

 دهد. و نتیجه نهایی را روی صفحه نمایش می کندمیآن را ترجمه  ب فایل را دریافت کرده، . مرورگر و4

ها استاتیک هستند. منظور از های عادی وب بدانید این است که آنکنشای که باید درباره برهمترین نکتهمهم
بار پشت سرهم  20شود همیشه یکسان است. اگر کاربر استاتیک این است که محتویات فایلی که به کاربر ارسال می

 شود. داده می بار نمایش 20برای یک فایل درخواست بدهد، همان صفحه برای 

های دینامیک استفاده کنید. یک سرولت در حقیقت یک آورد تا بتوانید از دادهاما یک سرولت روشی را فراهم می
دهد تا به برنامه اجازه می را بسط داده است. کالس  برنامه جاوا است که کالس 

اربر پاسخ دهد و خروجی از سرولت به صورت مستقیم به شکل یک روی یک سرور وب اجرا شده و به درخواست ک
 شود. صفحه وب به کاربر ارسال می

روش قبلی به همان شکل است؛ اما مرحله سوم متفاوت  4و  2، 1کنید، مراحل ها استفاده میوقتی از سرولت
به این  3داشته باشد، مرحله وارد شده توسط کاربر به جای یک فایل به یک سرولت اشاره  خواهد بود. اگر 

 شکل خواهد بود:

. کامپیوتر سرور درخواست برای سرولت را دریافت کرده، مکان برنامه جاوا مشخص شده توسط درخواست را 3
 گرداند. بر می کند و خروجی برنامه را به فرم یک پیغام پاسخ تعیین کرده، آن را اجرا می
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کند. ویات یک فایل، سرور خروجی تولید شده توسط برنامه سرولت را ارسال میبه عبارت دیگر، به جای ارسال محت
 شود. کند که به صورت عادی توسط مرورگرها نمایش داده میرا تولید می به صورت کلی، برنامه سرولت 

اند که کار خود را سریع انجام داده و خاتمه پیدا کنند. هر بار که یک سرولت اجرا ای طراحی شدهها به گونهسرولت
داند و از یک مرورگر را پردازش کرده، یک صفحه را تولید کرده و آن را به مرورگر باز می درخواستشود، یک می

دیگر درخواست آن سرولت را بدهد، سرولت دوباره اجرا شود. دفعه بعد که کاربر یا یک کاربر سپس بسته می
 شود. می

 کتاستفاده از تام
های سرولت را روی هر کامپیوتر قدیمی اجرا کنید. ابتدا باید یک برنامه خاص با نام یک توانید برنامهنمی متأسفانه

ها دیل کند که قابلیت اجرای سرولتبسروری ترا نصب کرده تا کامپیوتر شما را به  موتور سرولت 
آدرس زیر قابل  ازاست که به رایگان  کت آپاچی تامموتور سرولت،  نیترشدهشناختهرا دارد. 

 دریافت است:
http://tomcat.apache.org

 کت معموالً با یک سرور وبعمل کند. در محیط تولید واقعی، تام تواند به عنوان یک سرور وب ساده نیزکت میتام
 شود. آپاچی ترکیب می پیشرفته مانند 

 کتنصب و پیکربندی تام
 6کت بینید که برای نصب تامکت کار سختی نیست اما خیلی هم آسان نیست. در اینجا مراحلی را مینصب تام

 نیاز است: 7ندوزیوروی سیستم 

 (. http://tomcat.apache.orgکت را از وب سایت آپاچی دانلود کنید )فایل فشرده تام .1

 را دانلود کنید.  کنم فایل فشرده دهد اما من توصیه میبا این که آپاچی فایل نصب اجرایی را نیز پیشنهاد می

 . محتویات فایل فشرده را از حالت فشرده خارج کنید. برای این کار روی فایل کلیک راست کرده و 2
 ها انتخاب نمایید. را به عنوان مکان استخراج فایلرا انتخاب کرده و سپس 

کت اما فایل فشرده تام های زیاد به هم ریخته شودخواهید دایرکتوری ریشه کامپیوتر شما با فایلدانم که نمیمی
است )ممکن است شماره نسخه متفاوت باشد( و بنابراین تنها  حاوی یک پوشه با نام 

ها استخراج شدند، به پوشه یک نام بهتر بدهید. من چنین چیزی را شود. بعد از این که فایلاین پوشه ایجاد می
 . کنم: پیشنهاد می

 شما وصل باشد.  ایجاد کنید که به مکان  غیر محیطی با نام . یک مت3

 کلیک کرده و سپس روی  دو بار برای ایجاد یک متغیر محیطی، کنترل پنل را باز کرده، روی 
 کلیک نمایید. سپس در پنجره باز شده روی  کلیک کرده و بعد از آن روی دکمه 

باشد  ایجاد کنید. مقدار این متغیر باید مسیر کامل پوشه نصب  کلیک کرده و یک متغیر با نام 
 مانند:

 نکته

 به جای  یا هر پوشه دیگری برای  یک اشتباه معمول در این مواقع نسبت دادن این متغیر به پوشه 
 را چک کنید.  ی رکتوریداکت بعداً اجرا نشد، دوباره است. اگر تام

http://tomcat.apache.org/
http://tomcat.apache.org/
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 کپی کنید.  در پوشه  را به  . فایل 4

نصب است، فایل را در این پوشه کپی کنید:  در پوشه  اگر 
کپی کرده باشید، فایل  کت را در پوشه های تام. اگر فایل

 گیرد. قرار می در پوشه  

 نکته

های سرولت شما را در مکان اشتباهی کپی کنید، برنامه اگر این مرحله را انجام نداده یا فایل 
دریافت  ای خطایی در زمان کامپایل مبنی برای نبودن پکیج هکامپایل نخواهند شد. اگر پیغام

 صحیحی کپی شده است.  در مکانکردید، این مرحله را دوباره چک کنید تا مطمئن شوید که فایل 

را به تگ  و  را ویرایش کرده و  . فایل پیکربندی 5
قرار دارد. در ابتدا خط دوم آن به این  در پوشه  ضافه کنید. فایل ا 
 صورت است:

 آن را به این صورت تغییر دهید:

 فعال شود.  را تغییر داده تا سرولت  . فایل 6

قرار دارد. این پوشه حاوی دو گروه  نیز در پوشه  ، فایل همانند فایل 
خوانند. شما بای این را تغییر دهید. این را فرا می کت با نام سرولت هایی است که یک امکان تاماز خط

مام کاری که باید انجام دهید این غیرفعال شود؛ ت ها در ابتدا به صورت توضیح در آمده تا سرولت خط
 ها را حذف کنید. های توضیح قبل و بعد از هر گروه خطاست که خط

 اولین گروهی که باید آن را تغییر دهید به این صورت است:

 ( را حذف کنید.  ( و آخرین خط )جا اولین خط )در این 

 گروه دوم به این صورت است:
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 ( را حذف کنید. ن خط )( و آخریدوباره باید اولین خط )

 نکته

 را درون فایل جستجو کنید.  توانید کلمه ها میبرای پیدا کردن سریع این خط

 کتاجرا و توقف تام
توانید با باز کردن یک خط فرمان، و رفتن به دایرکتوری کت را نصب و پیکربندی کردید، میبعد از این که تام

کت را باز ای اجرا شده که تامکت را اجرا کنید. با این کار یک فایل دسته، تامو تایپ  
دهد. های وضعیت مختلفی را نشان میکه پیغام دیگر باز شدهکت اجرا شد، یک پنجره خط فرمان وقتی تام کند.می

 دهد. ها را نشان میهردو این پنجره 1-2شکل 

 نکته

 کت در حال اجرا شدن است:شوید که تامبینید متوجه میا میوقتی یک خط مانند این ر 

 

 
 کت. : اجرای تام1-2شکل 
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های کت اجرا شد، الزم نیست آن را ببندید مگر این که بخواهید تغییری درون یکی از فایلبعد از این که تام
از دایرکتوری  ای توانید با اجرای فایل دستهپیکربندی آن بدهید. اگر این طور است، می

کت دوباره اجرا را اجرا کرده تا تام ای توانید فایل دستهکت را ببندید. سپس می، تام
 شود. 

 نکته

ن کت بعد از چند ثانیه باز نشد و سپس یک پیغام استثنا ظاهر شده و پنجره بسته شد، محتملاگر پنجره تام تری
ت کمشکل این است که هم اکنون یک سرور وب در حال اجرا روی کامپیوتر خود دارید و این سرور پورتی که تام

کند را اشغال کرده است. راه حل این مشکل باز کردن فایل استفاده می ای برقراری ارتباط از آن بر
 و جستجو به دنبال تگ زیر است: در پوشه  

ها را در یک پنجره ی سرولتتغییر دهید. بعداً وقت به مقدار دیگری مانند  را از  اکنون مقدار 
 وارد کنید.  به جای  دهید، باید این عدد را به عنوان پورت مرورگر نمایش می

 کتآزمایش تام
را توانید یک سرولت را به صورت آزمایشی اجکت به درستی نصب شده است یا خیر، میبرای این که ببینید آیا تام

کت نصب شده است استفاده ک سرولت که به صورت خودکار هنگام نصب تامتوانید از یکنید. برای این کار می
 کنید. برای این منظور یک پنجره مرورگر را باز کرده و این آدرس را تایپ کنید:

http://localhost:8080/servlets-examples/index.html

از شماره پورتی استفاده کنید که  اید، به جای تغییر داده )اگر شماره پورت را با تغییر فایل 
 .(تعیین کرده بودید

 کتنصب و پیکربندی تامشود. اگر این صفحه ظاهر نشد، به قسمت ظاهر می 2-2شکل صفحه نشان داده شده در 
 کت به درستی نصب شده است. مطمئن شوید که تامبرگشته و مراحل را دوباره چک کنید تا 

 

 

 

 

 

 کت. : آزمایش تام2-2شکل 

 

 

 

 

 

http://localhost:8080/servlets-examples/index.html
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های مثال مختلفی را به همراه کد منبع هر هایی به سرولتنکته: اگر در این صفحه به پایین اسکرول کنید، لینک
توانید از ها کار کرده و سعی کنید ببینید میتوانید با این سرولتسرولت خواهید دید. اگر میل داشته باشید می

 ها استفاده کنید یا خیر. نآ

 ایجاد یک سرولت ساده
ا این جا کارهای پیکربندی و تنظیمات را انجام دادید؛ اکنون زمان آن رسیده است که شروع به نوشتن کد بنمایید. ت

 دهند. را نشان می های بعدی اصول ایجاد یک سرولت قسمت

 های سرولتوارد کردن پکیج
. ، و ، ها باید به حداقل سه پکیج دسترسی پیدا کنند: اغلب سرولت

 کنید:شروع می در نتیجه معموالً کار را با وارد کردن این دستورات 

دیگری را نیز  دهد، ممکن است الزم باشد تا دستورات بسته به دیگر کارهایی که سرولت شما انجام می
 . اضافه کنید

 بسط دادن کالس 
شش متد  1-2جدول دهد. را بسط می کنید که کالس برای ایجاد یک سرولت، کالسی را ایجاد می

 کرده و جایگزین نمایید: بازنویسیها را در کالس سرولت خود توانید آنرا لیست کرده است که می

 HttpServlet: کالس 1-2جدول 

 امضا شودزمانی که خوانده می متد

 درخواست

 

درخواست

درخواست

درخواست

شود. وقتی سرولت اجرا می

وقتی سرولت از حافظه خارج 
 شود. می
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کنند. این متد توسط موتور سرولت و در زمانی که یک کاربر با می بازنویسیرا  ها حداقل متد اغلب سرولت
 شود. دهد، اجرا میتایپ آدرس در نوار آدرس مرورگر یا با کلیک روی یک لینک تقاضای دسترسی به سرولت را می

 شوند:داده می دو پارامتر به متد 

  که نماینده درخواست ورودی از کاربر است. شما از پارامتر  یک شی 
کنید. چگونگی این کار را در های وارد شده توسط کاربر در فیلدهای فرم استفاده میبرای دریافت داده

خواهید دید.  دریافت ورودی از کاربرهمین فصل و در قسمت 

  شود. شما از پارامتر نده پاسخی است که به کاربر ارسال میکه نمای یک شی
. کنیدمیشود، استفاده برای ایجاد خروجی که به کاربر ارسال می 

 چاپ روی صفحه وب
است که به کامپیوتر کاربر ارسال  دهد، نوشتن خروجی ترین کارهایی که یک سرولت انجام مییکی از مهم

خوانید که یک شی را فرا می کالس  م این کار، ابتدا متد شود. برای انجامی
و  توانید از دستورات آشنای وصل است. سپس می به شی  کهرا برگردانده  

 استفاده کنید.  برای نوشتن کد  

 بینید:میرا   برای یک سرولت ساده در این جا یک متد 

برای ارسال یک رشته متنی ساده  برگردانده شده توسط  در این جا شی 
را نمایش  شود. اگر این سرولت را اجرا کنید، پنجره مرورگر تنها متن به مرورگر کاربر استفاده می

 دهد. می

 پاسخ دادن با 
با  های از متنخواهید د. بلکه مینگردانده شوهای ساده به مرورگر برخواهید تا متن، نمیموارددر اغلب 

بگویید که خروجی دارای فرمت  برای انجام این کار ابتدا باید به شی فرمت مناسب استفاده کنید. 
توانید به عنوان پارامتر به آن، می و دادن رشته  است. با فراخواندن متد  

 استفاده کنید.  برای ارسال  توانید از شی انجام دهید. سپس میاین کار را 

 نماید. را ارسال می دهد که یک پاسخ را نشان می یک سرولت ساده  1-2لیست 

 . HelloWorld: سرولت 1-2لیست 
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ام تا ساختار اضافه کرده ها را به کد بینید )من خودم تورفتگیرا می مرورگردر این جا خروجی ارسال شده به 
 آن بهتر مشخص شود(:

 گردد. تولید می 3-2شکل با اجرای این سرولت، صفحه 

 نکته

برای شما مانند یک  ها را بنویسید. اگر داشته باشید تا بتوانید سرولت مسلماً باید درک کاملی از 
 مسلط شوید.  کرده تا روی  استفادهبرداشته و از آن  ک کتاب زبان ناشناس است، الزم است ی

 کنم را لیست کرده است. که من در این کتاب استفاده می های تگ 2-2های بعدی، جدول برای مراجعه
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 این خروجی را به مرورگر داده است.  HelloWorld: سرولت 2-2شکل 

 
 کنم.  که در این کتاب استفاده می HTMLهای : تگ2-2جدول 

 توضیحتگ 

کند. تمام محتویات یک را مشخص می شروع و انتهای یک سند 
 گیرند. بین این دو تگ قرار می صفحه 

را مشخص  شروع و انتهای قسمت هدر )سرصفحه( یک سند 
 کند. می

کند. متن بین تگ شروع و پایان را مشخص می عنصر عنوان صفحه 
 شود. در نوار عنوان پنجره مرورگر نمایش داده می

کند. محتویات را مشخص می قسمت شروع و انتهای بدنه یک سند 
شوند بین این دو تگ قرار سند که روی صفحه وب نمایش داده می

 . رندیگیم

 شود. مشخص می 1ها به عنوان تیتر سطح متن بین این تگ

 شود. مشخص می 2ها به عنوان تیتر سطح متن بین این تگ

 شود. مشخص می 3به عنوان تیتر سطح  هاتگ نیامتن بین 

نام صفحه، سرولت یا  کند. خاصیت شروع یک فرم را مشخص می
شود. کند که فرم به آن ارسال می( را مشخص می) جاوا سرورصفحه 

 باشد؛ نوع درخواست  یا  تواند نیز می خاصیت 
 کند. شود را تعیین میکه به سرور ارسال می

 کند. می انتهای یک فرم را مشخص

را برای ایجاد یک فیلد متنی  کند. یک فیلد ورودی ایجاد می
را برای ایجاد یک دکمه ارسال مورد استفاده قرار  و 

نیز یک نام فراهم آورده که از آن در برنامه به  دهید. خاصیت می
 کنید. های وارد شده توسط کاربر استفاده میهمنظور دریافت داد

 دهنده یک فاصله غیرقابل شکستن است. نشان
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 اجرای یک سرولت
به دست  را کامپایل کرده تا یک فایل  خوب اکنون یک سرولت باید چگونه اجرا شود؟ ابتدا باید فایل 

کت بتواند در آن سرولت را اجرا کند. برای مقاصد دهید که تامای انتقال میرا به پوشه بیاورید.؛ سپس فایل 
انتقال  توانید فایل کالس سرولت را به آزمایشی، می

 داده و سپس آدرسی مانند زیر را در نوار آدرس مرورگر خود وارد کنید:
http://localhost:8080/servlet/HelloWorld

ین فرستد، اکنید که وقتی کاربر از یک فرم به سرولت شما درخواست می بازنویسیرا  شاید بخواهید متد 
ی هاتا درخواستخوانید فرا می متد  درون را از شود. در بسیاری از موارد، شما تنها متد اجرا می

 به یک صورت پردازش شوند.  و  

شود که یک کاربر آدرس سرولت شما را در نوار آدرس وقتی فرا خوانده می دانید متد طور که میهمان
اما نه  -کند که به سرولت شما وصل است. اما در خیلی از مواردمرورگر خود وارد کرده یا روی لینکی کلیک می

ها وارد کند. روش هایی را درون این فرمتواند دادهوصل هستند که کاربر می های ها به فرمسرولت -اغلب
 . است نه  های فرم از مرورگر به سرور،درخواست عادی برای ارسال داده

 بازنویسی را به جای  متد توانید پاسخ دهد، می های اگر بخواهید تا یک سرولت به درخواست
است. در حقیقت، غیرمعمول  دارای امضای کامالً یکسانی با  کنید )یا هردو را(. به غیر از نام متد، 

و  های خواند تا درخواسترا فرا می ها، متد آن هایی را ببینید که متد نیست که سرولت
 کنید:را به این صورت وارد می زش شوند. برای انجام این کار، متد به یک شکل پردا 

 بهتر کردن سرولت 
نشان داده شده است، خیلی جالب نیست زیرا همیشه یک متن ثابت را  1-2لیست که در  سرولت 

 دهد. می ها را شکستکه دلیل اصلی استفاده از سرولت -کند. بنابراین در اصل یک سرولت استاتیک استارسال می

ی دینامیک بیشتری دارد. این نسخه هادهد که قابلیتنشان می کدی را برای سرولت  2-2لیست 
برای  کالس  دهد. این نسخه از متد یی را نشان میخوشامدگوبه صورت تصادفی یکی از شش 

آمدی که گیری درباره خوشاستفاده کرده و سپس از این عدد برای تصمیم 6انتخاب یک عدد تصادفی از یک تا 
کند و بنابراین می بازنویسی را به همراه متد  مچنین متد کند. هباید نمایش داده شود استفاده می

 شوند. به صورت یکسان اداره می و  های درخواست

 . HelloServlet: سرولت 2-2لیست 

http://localhost:8080/servlet/HelloWorld
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 دریافت ورودی از کاربر
فراخوانده شود که از یک فرم ارسال شده است،  یا  اگر یک سرولت توسط یک درخواست 

برای دریافت مقادیر وارد شده توسط کاربر در هر فیلد فرم  شی  توانید از متد می
 بینید:استفاده کنید. در این جا یک مثال را می

داده  نام ای با دریافت شده و به یک متغیر رشته در این جا مقدار وارد شده در یک فیلد فرم با نام 
 شود. می

 هاکار کردن با فرم
های وارد شده توسط کاربر در یک سرولت آسان است. قسمت سخت توانید ببینید، دریافت دادهطور که میهمان

ها را در آن وارد کند. برای انجام این کار، فرم را با استفاده از یک فایل کار ایجاد فرمی است که کاربر بتواند داده
دهد که فرم را نشان می با نام  یک فایل  3-2لیست کنید. جداگانه ایجاد می 

 سازد. را می 4-2شکل 

 . InputServlet.html: فایل 3-2لیست 
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 : یک فرم ورودی ساده. 4-2شکل 

(، کند که هنگام ارسال فرم )با کلیک روی دکمه این فرم مشخص می درون تگ  خاصیت 
کند که فرم به جای درخواست نیز مشخص می فرا خوانده شده و خاصیت  

 کند. استفاده می از یک درخواست  

خاصی در آن نیست، اما برای نشان دادن خود فرم شامل یک فیلد متنی ورودی و یک دکمه ارسال است و چیز 
 چگونگی دریافت متن از کاربر و ارسال آن به یک سرولت مناسب است. 

 نکته

ها و ابزارهای زیادی برای این کار وجود دارد که به ها برای شما سخت است باید بدانید که برنامهاگر ایجاد فرم
ی با کشیدن اجزای آن به روی صفحه وب ایجاد کنید. را به صورت بصر های دهند تا فرمشما اجازه می

امکان ایجاد بصری فرم را  ویور مانند دریم های پرکاربرد ویرایش به عنوان مثال برنامه
 دهند. به شما می

 استفاده از سرولت 
 دریافت کند.  3-2شکل ها را از فرم نشان داده شده در تواند دادهدهد که میسرولتی را نشان می 4-2لیست 

 . InputServlet: سرولت 4-2لیست 
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متفاوت نیست.  1-2لیست اولین در  توانید ببینید، این سرولت خیلی از برنامه طور که میهمان
یافت کرده و را در ترین تفاوت در این است که این سرولت مقدار وارد شده توسط کاربر در یک فیلد بزرگ

شود. به عنوان مثال اگر کاربر ارسال می کند که به عنوان پاسخ به شی استفاده می از آن در 
 شود:زیر تولید می وارد کرده باشد،  را در فیلد ورودی  عبارت 

 شود. روی صفحه نمایش داده می بنابراین پیغام 

ای مانند ها دارای ساختار سادهدهند، اما اغلب آنکارهای به مراتب بیشتری انجام می های واقعیبا این که سرولت
های خطا در زمان وارد و البته دارای تغیرات دیگری مانند تایید اعتبار داده ورودی و نمایش پیغام -این هستند
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ها را به دریافت و یا آن های دادهپایگاهها را از توانند دادهو می هبودهای مهم شدن داده اشتباه یا وارد نشدن داده
 تقریباً مشابه است.  هاآنروز کنند. اما ساختار کلی همه 

 ها در یک سرولتاستفاده از کالس
دا پی اید دسترسیهایی که قبالً ایجاد کردهکنید، اغلب الزم است که به دیگر کالسهایی را ایجاد میوقتی سرولت

های کمکی که کنند، ابزارها یا کالسدریافت می پایگاه دادهها را از فایل یا که داده های کنید مانند کالس
دهنده اشیا تجاری مانند هایی که نشانعملکردهای معمولی مانند تایید اعتبار را فراهم آورده و یا حتی کالس

دایرکتوری خانه سرولت  های کالس را در پوشه د فایلمشتری یا محصوالت هستند. برای انجام این کار بای
 که برای مثال این فصل در مکان زیر قرار دارد: -ذخیره کنید

دهد که خروجی یک سرولت را نشان می 5-2شکل کند، برای دیدن یک سرولت که از چند کالس استفاده می
 کند:خواند. این سرولت از سه کالس استفاده میز یک فایل متنی میهایی را افیلم

 دهنده یک فیلم متفاوت دیگر است. : یک کالس که نشان

  است. این متد یک شی  : یک کالس که دارای یک متد استاتیک با نام
فایل است. های خوانده شده از گرداند که حاوی تمام فیلمرا بر می 

  را فراخوانده تا یک  : این کالس سرولت اصلی است و کالس
دهد. ها را روی صفحه نمایش میها دریافت کرده و سپس فیلماز فیلم 

 
 . ListMovie: سرولت 5-2شکل 
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توانید ببینید، این کالس دارای موارد میطور که نشان داده شده است. همان 5-2لیست در  کد کالس 
( را به همراه یک سازنده تعریف کرده که به شما اجازه ایجاد و  ، زیادی نیست: سه فیلد عمومی )

 کند. استفاده نمی دهد. دقت کنید که این سرولت از فیلد را داده و به این سه فیلد مقدار می یک شی 
 . Movieکالس  :5-2لیست 

ها را از یک فایل استفاده کرده تا داده دهد. این کالس از امکانات را نشان می کالس  6-2لیست 
 باشد:ها میفایل متنی بخواند. فایل متنی از کاراکترهای تب برای جدا کردن فیلدها استفاده کرده و حاوی این خط

➪ ➪

➪ ➪

➪ ➪

➪ ➪

➪ ➪

➪ ➪

➪ ➪

➪ ➪

➪ ➪

➪ ➪

اند. قصد ندارم تا وارد جزئیات کامل این کالس شوم در این جا کاراکترهای تب درون فایل با فلش نشان داده شده
تنها متد عمومی درون این کالس بوده و استاتیک است. بنابراین مجبور نیستید تا  گویم که تنها می

را ایجاد کرده تا بتوانید از آن استفاده کنید. برای جزئیات چگونگی عملکرد این  یک نمونه از کالس 
 مراجعه کنید.  7بخش  2کالس به فصل 

 . MovieIO: کالس 6-2لیست 
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 دهد. را نشان می نیز کد برای کالس سرولت  27لیست .

 . ListMovie: کالس سرولت 7-2لیست 

➝
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➝

➝

 بینید:در این جا توضیح متدها را می

را فراخوانده تا یک رشته متنی دریافت کند که حاوی لیستی از تمام  متد  متد 
ی از دستورات سر کاند. سپس یجدا شده های شکست ها توسط تگها است. فیلمفیلم

 نشان دهنده این لیست چاپ شود.  استفاده شده تا  

 و چه از درخواست  از درخواست  چه ش،خواند. با این رورا فرا می متد  متد 
 کند. استفاده شود، سرولت به یک شکل عمل می

دریافت کند که  را فرا خوانده تا یک  متد  متد 
ی بهبود یافته برای دریافت هر ش های خوانده شده از فایل است. سپس از یک حلقه حاوی فیلم

 های شود که توسط تگاضافه می کند. هر سال و عنوان فیلم به رشته استفاده می 
 اند. جدا شده

 



 JSP: استفاده از 3فصل 
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را به صورت مستقیم درون صفحات  های هایی را دیدید که دادهدر فصل قبلی چگونگی ایجاد سرولت
کردند. با این که این تکنیک به استفاده می روی  ها از شی نوشتند. سرولتمی

های را به صورت دستی با لیترال کند، اما دارای یک مشکل بزرگ است: باید خود صفحه خوبی کار می
توانید ظاهر آن شما دارای خطایی باشد تا زمانی که سرولت را اجرا نکنید نمی ای ایجاد کنید. اگر کد رشته

 برای صفحات وب با ظاهر خوب، دارای عملکرد مناسبی نیست.  در  ن تایپ را ببینید. همچنی

 گردند. شوند( وارد میخوانده می )که به صورت خالصه  این همان جایی است که صفحات 

که این کد  دباشیماوا دارای کد سرولت جدرون خود است که  ( یک فایل )یا  یک 
به صورت خودکار به  کنید، تمام صفحه را اجرا می های خاصی قرار گرفته است. وقتی یک درون تگ

توسط کد جاگذاری شده درون فایل  های این صفحه شود. بعضی از قسمتعنوان قسمتی از پاسخ ارسال می
درون دستورات  دردسر تایپ همه کدهای  دهد ازبه شما اجازه می شود. در نتیجه، ایجاد می 

 خالص شوید.  

 روی وب

دهم ای ایجاد کنید. اما در آدرس زیر به شما نشان میساده گیرید که چگونه صفحات در این فصل یاد می
 خود استفاده نمایید: درون صفحات  های جاوای خاصی با نام چگونه از کالس

کت را آماده و اجرا کنید. برای اطالعات شما به خوبی کار کنند، باید یک محیط تام نکته: برای این که صفحات 
 بیشتر به فصل قبلی مراجعه کنید. 

 آشنایی با صفحات 
های کالس سرولت، ذخیره شده است. برخالف فایل است که در یک فایل با پسوند  سند  یک یک 

 تواند درون هر دایرکتوری که روی سرور وب موجود است ذخیره شود. می یک فایل 

دهد، فایل از طریق یک برنامه مترجم اجرا شده که فایل را می اولین باری که یک کاربر درخواست یک فایل 
اصلی نیز به دستورات  از فایل  کند. تمام را به یک برنامه سرولت جاوا تبدیل کرده و آن را کامپایل می

ن نیز درو کند و دستورات جاوا درون فایل را به پاسخ ارسال می شوند که می لیتبد 
 شود. گردد و نتیجه به مرورگر ارسال میگیرند. سپس سرولت ایجاد شده اجرا میبرنامه سرولت قرار می

دهد. را می افتد: اولین باری که شخصی درخواست آن صفحه دقت کنید که این ترجمه تنها یک بار اتفاق می
 گردد. ولت ایجاد شده به صورت مستقیم اجرا میرا بدهد، خود سر بعد از آن، هر وقت یک کاربر تقاضای آن فایل 

را  کنید، در حقیقت عناصر مخصوص را ایجاد می اکنون زمان دیدن ساختار کد رسیده است. وقتی یک 
 را درون صفحه وب قرار دهید: توانید چهار نوع از عناصر کنید. میعادی اضافه می درون یک صفحه 

 است که روی چگونگی ساخته شدن سرولت از صفحه  تنظیمییک دایرکتیو  :ها دایرکتیو
که سرولت  ها اجازه انجام کارهایی مانند مشخص کردن دستورات گذارد. دایرکتیومی ریتأث 

 . بهدهندرا میشوند های منبع دیگری توسط سرولت اجرا مینیاز دارد، مشخص کردن این که چه فایل
ثال:عنوان م

http://www.dummies.com/go/javaaiofd4e
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 تواند هر عبارت جاوایی باشد. این عبارت ارزیابی شده و )اگر یک عبارت می :ها عبارت
یر ها دارای فرم زگیرد. عبارتشود و نتیجه درون سند قرار میالزم باشد( به یک رشته متنی تبدیل می

هستند:

 لت یک رشته از دستورات جاوا است که به صورت مستقیم یک اسکریپت: ها لتتاسکریپ
لت مورد توانید هر دستوری را در یک اسکریپتگیرند. میقرار می درون کد سرولت تولید شده از 

 توانید حتی از ها و  فراخوان دیگر متدها. می، حلقهاستفاده قرار دهید مانند دستورات 
، وارد شده استلت برای اضافه کردن خروجی به صفحه استفاده کنید؛ خروجی در مکانی که اسکریپت

ها دارای فرم زیر هستند:لت. اسکریپتگیرنددرون سند قرار می

 متدهای دیگراست که درون کالس سرولت و خارج از  کد جاوایییک معرفی  :ها معرفی 
کنید که ها برای ایجاد متغیرهای کالس یا تعریف متدهایی استفاده میگیرد. شما از معرفیقرار می

ها دارای فرم زیر هستند:ها را فرا بخوانند. معرفیتوانند آنها میهاو عبارتلتاسکریپت

 کنند. دهند که از این عناصر استفاده میه شما نشان میرا ب های این فصل چگونگی ایجاد صفحات بقیه قسمت

 استفاده از دایرکتیوهای صفحه
ها روی چگونگی تبدیل کند که این گزینههایی را تعیین میاست که گزینه یک دایرکتیو صفحه، یک عنصر 

 گذارند. فرم ساده یک دایرکتیو صفحه به این صورت است:می ریتأثبه یک سرولت  

باشد. )چند خاصیت دیگر نیز  1-3جدول های لیست شده درون تواند هرکدام از خاصیتمی خاصیت 
 شوند.(وجود دارند اما به ندرت استفاده می

 های دایرکتیوهای صفحه پرکاربرد.: خاصیت1-3جدول 

 توضیحخاصیت 

به سرولت اضافه کرده تا بتوانید از  یک دستور  
استفاده کنید بدون این که  های درون عناصر دیگر کالس

 ها را تعیین نمایید. مجبور باشید مسیر کامل آن

دهد تا نوع سند ایجاد شده توسط سرولت را به شما اجازه می 
برابر با  فرض برای تعیین کنید. مقدار پیش

است. به ندرت نیازی به تغییر این تنظیم پیدا  
 کنید. می

تواند از شود که سرولت میباشد، فرض می اگر برابر با 
باشد،  چند ریسمان استفاده کند. اما اگر برابر با 

 به کالس سرولت 



 

78 

بخش

8 

 راهنمای جامع و کاربردی جاوا

 توضیحخاصیت 

اضافه شده تا ریسمان در یک مد تک ریسمان اجرا شود. مقدار 
 است.  فرض برابر با پیش

د. کنباشد، سرولت از مدیریت اجرا استفاده می اگر برابر با 
 است.  فرض برابر با مقدار پیش

کند. را تعیین می اندازه بافر استفاده شده توسط متغیر 
تر مقدار پیش فرض به سرور وابسته است اما هیچ وقت کوچک

 کیلوبایت نیست.  8از 

که اگر سرولت یک  کندیمنام یک صفحه خطا را مشخص 
 شود. استثنای دریافت نشده تولید کرد، نمایش داده می

باشد، این صفحه یک صفحه خطا برای  اگر برابر با 
 است.  فرض برابر با است. مقدار پیش صفحات دیگر 

های هایی را برای کالسدهد تا پکیجاست که به شما اجازه می کنید، بیشترین دایرکتیوی که استفاده می
ا و معرفی استفاده کنید. در این جا یک دایرکتیو هلتها، اسکریپتعناصر عبارت ها دروارد کرده تا بتوانید از آن 

 نماید:را وارد می بینید که پکیج را می

 نکته

ها را در باال یا در نزدیکی کنم که آنقرار دید اما من توصیه می یی درون سند هر جاها را توانید دایرکتیومی
 تر شود. ها آساندهید تا پیدا کردن آنباالی صفحه قرار 

 هااستفاده از عبارت
شود. در حقیقت، این عبارت الزم نیست به صورت عبارتی است که به یک رشته متنی ارزیابی می یک عبارت 

را برای نمایش تاریخ و زمان کنونی  مستقیم ارزیابی شود. در این جا چگونگی استفاده از کالس 
 بینید:می

دهنده تاریخ و زمان کنونی است. کند که نشانایجاد می این عبارت یک نمونه جدید از کالس 
 گیرد. می قراربه صورت صریح برای تبدیل این شی به یک رشته مورد استفاده  متد 

توانید آدرس کامل کالس را از عبارت حذف کنید را مورد استفاده قرار دهید، می اگر یک دایرکتیو 
 مانند این:

منی اشیا ضاستفاده کنید که به عنوان  آماده شیپتوانید از متغیرهای از ها، میتر با عبارتبرای انجام کارهای جالب
های ها یا معرفیلتها، اسکریپتیعنی متغیرهای جاوایی که برای عبارت -شوندشناخته می 
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کنید، لیست را که بیش از بقیه استفاده می ی ضمناشیا  2-3جدول قابل استفاده هستند.  درون یک صفحه 
 کرده است. 

 : اشیا ضمنی.2-3جدول 

 توضیح نام

 شود؛ معادل با ها در پاسخ استفاده میبرای نوشتن داده
 باشد. در یک سرولت می

در متد  گیرد؛ معادل با پارامتر به عنوان شی پاسخ مورد استفاده قرار می
 یک سرولت است.  یا  

گیرد؛ معادل با های اجرا مورد استفاده قرار میبرای مدیریت جلسه
 در یک سرولت است.  

کامالً  کنند. به عنوان مثال شی ها عمل میاشیا ضمنی با روش مشابهی با اشیا معادل خود در سرولت
 شود. داده می یا  است که به متد  مشابه با پارامتر 

 یبراآن  است. به خصوص از متد  کنید، که بیشتر از بقیه استفاده می مناسبیشی 
بینید که مقدار کنید. در این جا یک عبارت را میها توسط کاربر استفاده میمقادیر وارد شده درون فرم افتیدر

 دهد:را نمایش می وارد شده درون یک فیلد ورودی با نام 

گیرد. در نهایی قرار می ظاهر شده باشد، درون  در هر جایی که عبارت درون فایل  مقدار فیلد 
بینید که یک فیلد متنی ورودی را به همراه یک دکمه نشان را می با نام  این جا یک فایل 

کند، هر متنی که درون فیلد متنی وارد شده باشد در پایین دکمه نمایش وقتی کاربر روی دکمه کلیک می دهد.می
 شود:داده می
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. وقتی است و یک دکمه  کند که حاوی یک فیلد متنی با نام تعریف می فرمی این  کد 
 به سرور ارسال شده تا فایل  کند، یک درخواست کلیک می کاربر روی دکمه 

شود. وقتی سرولت اجرا را درخواست دهد. هر متن وارد شده توسط کاربر نیز به همراه این درخواست ارسال می
دریافت شده و در پایین دکمه نمایش داده  شود، متن توسط عبارت می
 دهد. این سرولت را در عمل نشان می 1-3شکل شود. می

 
 در عمل.  JSP.jsp: فایل 1-3شکل 

هایی شوند. مثالاضافه می هایی به متدهایی باشند که با عناصر معرفی به توانند حاوی فراخوانها مینکته: عبارت
 در همین فصل خواهید دید.  هایاز معرفاستفاده نگی این کار را در قسمت برای چگو

 هالتاستفاده از اسکریپت
گیرد لت دستور یا گروهی از دستورات است که به صورت مستقیم درون یک سرولت در مکانی قرار مییک اسکریپت
ها به لتگیرند. به صورت خالصه، اسکریپتدر آن جا قرار می تولید کننده کد  که دستورات 

 دهد اضافه کنید. دهند تا کد خود را به کدی که صفحه را نمایش میشما اجازه می

 ها دارای فرم ساده زیر هستند:لتاسکریپت

برای اعمال فرمت روی یک تاریخ  بینید که از کالس را می با نام  در این جا یک 
 دهد:استفاده کرده و آن را روی صفحه نشان می
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شروع  و  های برای وارد کردن پکیج با یک جفت دایرکتیوهای  این 
کنند، را تولید می و  هایی که متن شود. سپس دستورات جاوای بعدی بین خطمی

 گیرند:قرار می

برای نوشتن رشته در خروجی  ایجاد کرده و سپس از  ای با نام ها یک متغیر رشتهاین خط
و  کنند. در نتیجه، تاریخ با فرمت مناسب بین پاسخ استفاده می

 دهد. را نشان می یک صفحه تولید شده با این  2-3شکل گیرد. قرار می 

وید که باید گ. هیچ قانونی به شما نمیاستفاده کنیدها لتتوانید ترفندهای مختلفی را با اسکریپتاگر بخواهید می
لت استفاده کنید. اگر یک بالک را در انتهای سکریپتدرون یک ا و  های دستور مانند دستورات از بالک

شوند تولید می گیرد توسط دستورات که بعد از آن قرار می لت باز بگذارید، هر کد یک اسکریپت
ت لشوند. تنها محدودیتی که وجود دارد این است که باید جایی درون یک اسکریپتمی هکه درون بالک قرار داد

 ک را ببندید. دیگر بال

بار درون صفحه تکرار  12قرار دارد که یک خط را  لت درون یک فایل با نام در این جا یک اسکریپت
 نماید:استفاده می کند. برای این کار از یک حلقه می
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 . DateJSP.jsp: فایل 2-3شکل 

 شود. ایجاد می 3-3شکل لت را اجرا کنید، صفحه اگر این اسکریپت

 
 . LoopyJSP.jsp: فایل 3-3شکل 

 اخطار!

فاده کنم تا حد امکان از چنین روشی استنویسی آماده تولید خطا است. بنابراین پیشنهاد میاین نوع ساختار برنامه
 نکنید. 

 هااستفاده از معرفی
اد ها برای ایجگیرد اما خارج هر متدی درون آن است. معرفییک معرفی، کدی است که درون سرولت قرار می

ه ها استفاده کرد بلت یا دیگر معرفیها در عناصر عبارت، اسکریپتتوان از آنمتغیرهای کالس یا متدهایی که می
 ها فرم ساده زیر را دارند:روند. معرفیکار می

 قرار دهید.  خواهید درون یک یی که میهر جاها را توانید معرفیمی
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بینید که یک فیلد کالس استاتیک را معرفی کرده که با هر بار نمایش صفحه مقدار آن افزایش می را در این جا 
 یابد:می

 شود:معرفی می توسط عنصر معرفی، در انتهای سند  ، متغیر در این 

 دهد:را نمایش داده و مقدار آن را یک واحد افزایش می متغیر سپس عبارت درون بدنه سند، 

 دهد. شود، تعداد دفعاتی که صفحه از زمان اجرای سرور، باز شده است را نشان میاجرا می وقتی این 

 شود:اخوانده میرا معرفی کرده که در یک عبارت فر متدیبینید که این بار در این جا یک مثال دیگر را می
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پس گرداند. سکند که تاریخ کنونی را به عنوان یک رشته بر میمعرفی در انتهای این سند، یک متد را معرفی می
 شود. برای قرار دادن تاریخ درون سند استفاده می عبارت 

 هااستفاده از کالس
های دیگری برای مدیریت کدهای خود نیاز داشته به مقدار کافی پیچیده هستند که به کالس های اغلب برنامه

یا یک فایل را مدیریت کند یا به  دادهپایگاه ها از باشند. شاید بخواهید کالسی داشته باشید که دریافت داده
 نیاز داشته باشید.  یا  هایی برای موارد تجاری مانند کالس

ها اندکی سخت است اما اگر این راهنماهای ساده را دنبال کنید، مقداری کت برای کار کردن با کالستنظیم تام
 شود:تر میآسان

 هایی قرار دهید. یک نام پکیج مناسب نیز برای برنامه خود ایجاد کرده و ها را درون پکیجتمام کالس
به ابتدای هر فایل کالس اضافه کنید.  ار دستور 

 در  های منبع نیازی نیست( را در پوشه های کالس )به فایلفایل
اند ذخیره کنید. به عنوان مثال اگر نام پکیج شما به صورت هذخیره شد ای که صفحات پوشه

ذخیره  خود را در  باشد و صفحات  
های کالس خود را در این دایرکتوری ذخیره نمایید:کرده باشید، فایل

  دهد، یک دایرکتیو صفحه اضافه کنید که ها را مورد استفاده قرار میکه یکی از کالس در هر فایل
بینید:کند. در این جا یک مثال را میپکیج را وارد می

 خود اضافه کنید. باید  ی دایرکتوری که پکیج در آن ذخیره شده است را به متغیر محیط
 ها است زیرااست نه دایرکتوری که تنها حاوی خود کالس هاجیپکدایرکتوری را اضافه کنید که حاوی 

های کند. بنابراین اگر کالسها استفاده میها برای پیدا کردن دایرکتوری پکیجکامپایلر جاوا از نام پکیج
قرار داده باشید، الزم است که مقدار زیر را به  خود را در 

اضافه کنید: 
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های دهد که فیلمرا نشان می یک  4-3شکل کند، ها استفاده میچگونه از کالس یک  دینیبببرای این که 
نشان داده شده  1-3لیست دهد در که صفحه را نمایش می کند. فایل را لیست می درون فایل 

 قرار دارد.  در پوشه  است. خود فایل 

 .ListMovies.jsp: 1-3لیست 

➝

➝

➝

➝

➝

➝

 

 ینید:برا می های مهم این فایل در این جا توضیح قسمت

را وارد  و  های دارای دو دایرکتیو صفحه است که پکیج فایل 
 کنند. می

هایی که گیرد که لیست فیلممورد استفاده قرار می یک عبارت برای فرا خواندن متد 
 ند. گرداباید نمایش داده شوند را به صورت یک رشته متنی بر می
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 شود. در یک معرفی تعریف می متد 

های فایل که حاوی همه فیلم برای دریافت یک  کالس  متد 
 شود. باشد فراخوانده می 

 شوند. اضافه می به پیغام  و  فراخوانده شده و  از  اشیا 

 شود. نهایی برگردانده می رشته 

 
 که بارگذاری شده است.  ListMovies.jsp: فایل 4-3شکل 

دهد. چیز خاصی درباره این کالس نیست که اینجا ذکر شود به جز این که را نشان می ، کالس 2-3لیست 
دهد. فایل کالس کامپایل شده قرار می را در پکیج  کالس  دستور 

 ، در دایرکتوری زیر ذخیره شده است:از فایل 

 Movie.java: فایل 2-3لیست 
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خواند را از یک فایل متنی می هالمیفشده است. این کالس  نشان داده 3-3لیست در  در آخر، کالس 
مراجعه کنید.( دقت کنید که این کالس همانند  7بخش  2)برای جزئیات بیشتر درباره عملکرد این کالس، به فصل 

دهد. فایل قرار می را درون پکیج  است که کالس  ، دارای یک دستور کالس 
 گیرد:ایل شده در پوشه زیر قرار میکالس کامپ

 MovieIO.java: فایل 3-3لیست 
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 نویسی شبکه: برنامه4فصل 
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نویسی شبکه ها همگی نوعی از برنامهها و سرولتها، نویسی دارای معانی متفاوت زیادی است. اپلتعبارت برنامه
 هستند که این موارد را قبالً در همین بخش توضیح دادم. 

انند روی یک تومی پایگاه دادهها و نویسی شبکه است زیرا فایلنیز نوعی از برنامه پایگاه دادهها و نویسی فایلبرنامه
 اند. نیز در بخش قبلی توضیح داده شده پایگاه دادهها و سرور کامپیوتر باشند. فایل

ترسی سدهم که چگونه یک برنامه سرور ساده ایجاد کنید که بتوان از اینترنت به آن ددر این فصل به شما نشان می
 داشت. 

 گیرید. و دیگر مباحث مفید شبکه یاد می های ها و پورت، آدرسهای شبکه در این میان، درباره پروتکل

 نویسی شبکهآشنایی با برنامه
سرور های و برنامه (کالینت )های نویسی است: برنامهنویسی تحت شبکه معموالً شامل دو نوع برنامهبرنامه

کالینت  هایهایی برای یک یا تعداد بیشتری کاربر که برنامهای است که سرویس. یک برنامه سرور، برنامه
ها استفاده نمایند. این کامپیوترهای کالینت و کنند فراهم آورده تا این کاربران بتوانند از خدمات آنرا اجرا می

ها و سرور را کنند که طبیعت ارتباط بین کالینتبرقرار می های ایجاد شده با یکدیگر ارتباطسرور از طریق پروتکل
 نماید. تعیین می

 بینید:های کالینت و سرور را میدر این جا چند مثال از برنامه

 ( یا وب جهانی )  .از سرورهای وب استفاده کرده تا خدماتی فراهم بیاید
د اینترنت اکسپلورر یا فایرفاکس هستند. پروتکل استفاده ها در وب جهانی، مرورگرهای وب ماننکالینت

است.  شده برای برقراری ارتباط بین سرورهای وب و مرورگرها، 

  شود. در انجام می یا  ایمیل نیز از طریق یک پروتکل با نام
های ایمیل ها نیز برنامه؛ کالینتاین جا سرورها، سرور ایمیل هستند، مانند 

باشند. لوک میمانند مایکروسافت آوت

 را به یک آدرس  های قابل فهم برای انسان مانند سیستم اینترنتی که آدرس
شود مدیریت می کل با نام کند توسط یک پروتتبدیل می عددی خاص مانند  

رفتار کرده و  است. کامپیوتر شما به عنوان یک کالینت  که مخفف 
شود. به عنوان مثال وقتی انجام می درخواست جستجوی آدرس نیز از طریق سرورهای 

خواهد می کنید، مرورگر ابتدا از یک سرور خود وارد می را در مرورگر وب 
صحیح برای وب سایت را به او بدهد.  تا آدرس 

 هاو پورت های آدرس
 های کند. آدرسمشخص می ، عدد منحصر به فردی است که هر کامپیوتر را روی یک شبکه یک آدرس 

 میلیارد آدرس روی اینترنت داشت.  4توان نزدیک به بیتی هستند یعنی از نظر تئوری، می 32اعداد باینری 

در این نمادگذاری، . شوداعشاری خوانده می گذاری نقطهنمادشوند نمایش داده میمعموالً با فرمتی  های آدرس
 شود مانند:نمایش داده می 10ک معادل مبنای شود، با ینامیده می (هشتایی )بیتی، یک  8هر گروه 

 بینید. را با این فرمت می های معموالً آدرس

http://www.dummies.com/
http://www.dummies.com/
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ها از یک کامپیوتر به روی اینترنت برای دسترسی داده  پورت، شما باید از یک به غیر از داشتن یک آدرس 
کنند. به عنوان مثال شماره پورت برای پروتکل استفاده می های مختلفیهای مختلف از پورتاستفاده کنید. سرویس

دسترسی داشته باشد باید  خواهد به یک سرور وب است. در نتیجه کامپیوتری که می برابر با  وب 
 انجام دهد.  این کار را از طریق پورت 

روی یک  شوند. به عنوان مثال سرویس ظاهر می های پورت به همراه یک دو نقطه بعد از آدرس شماره
 است.  به صورت  برابر با  سرور با 

خواهید یک پورت برای یک برنامه ایجاد کنید، توان هزاران پورت را مورد استفاده قرار داد. اگر میبه صورت کلی می
برای کاربردهای  های پورت باالتر از ورد استفاده قرار دهید. شمارهرا م بهتر است یک مقدار بیش از 

 شوند. خصوصی استفاده می

 هاو  نام هاست، 
های هاست با توجه به خاص متصل است. نام نامی است که به یک آدرس  ،نام هاست یک 

، www.amazon.comنبود، باید به جای خرید از وب سایت  شوند. اگر ایجاد می گذاری استاندارد نام
باید به سراغ عدد سخت  www.ebay.comکردید یا به جای استفاده می از آدرس 

 رفتید. می 

های هاست را جستجو کرده و در سراسر دنیا است که نام بزرگ از کامپیوترهای اینترنت دارای یک شبکه 
کنید، را در مرورگر خود وارد می www.dummies.comآورند. به عنوان مثال وقتی صحیح را فراهم می آدرس 

 ناسب را پیدا کند. م مشورت کرده تا آدرس  مرورگر با یک سرور 

است.  باشد که مخفف می نزدیک است،  یک مورد دیگر که خیلی به 
تواند هر منبع روی اینترنت را به صورت منحصر به فرد مشخص کند. ی است که میگذارنامیک سیستم  

را به یک سیستم فایل بزرگ تبدیل کرده  ذاری گسیستم نام منظور من از منبع، یک فایل است. بنابراین 
دهد که هر جایی در اینترنت موجود هستند. این کار با وصل کردن که به شما اجازه دسترسی به هر فایلی را می

 شود مانند این:اطالعات مسیر به انتهای یک نام هاست انجام می
ftp.someserver.com/pub/myfile.txt

روی یک کامپیوتر مشخص شده با نام هاست  در دایرکتوری با نام  به فایل  این 
ftp.someserver.com  ها نقش کلیدی در ها ندارم اما آنوصل است. در این فصل زیاد کاری به کار

 های قبلی این بخش توضیح داده شدند. نویسی وب دارند که در فصلبرنامه

 نکته

کند. این نام هاست، مخصوص است که برای تعیین خود استفاده می هر کامپیوتر دارای یک نام هاست و 
برای مقاصد آزمایشی بسیار مهم است  باشد. می آن برابر با  است و آدرس  

های تحت شبکه خود را بدون نیاز به یک کامپیوتر متفاوت اجرا کنید. به عبارت دهد برنامهزیرا به شما اجازه می
برای  ی این کار از که براتوانید یک برنامه کالینت و سرور را روی یک کامپیوتر اجرا کنید دیگر می

 نمایید. رکدام استفاده میمراجعه به ه

http://www.amazon.com/
http://www.ebay.com/
http://www.dummies.com/
ftp://ftp.someserver.com/pub/myfile.txt
ftp://ftp.someserver.com/
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 نت تل
های شبکه خود را به صورت اینتراکتیو دهد تا برنامهبرای دیباگ کردن به شما اجازه می نت لابزار مفید ت

ها وجود دارد اما معموالً باید آن را نصب کنید. عاملبررسی کنید. این ابزار به صورت رایگان برای تقریباً همه سیستم
 توانید آن را از دیسک نصب سیستم عامل خود نصب نمایید. زم باشد میاگر ال

را تایپ کرده که بعد از آن نام هاست  نت آسان است. در یک پنجره خط فرمان، کافی است استفاده از تل
 بینید:می شود. در این جا یک مثال راخواهید به آن وصل شوید ظاهر میآن( و شماره پورتی که می )یا آدرس 

 شود. وصل می آدرس  دستور به پورت  نای

شود، کافی است از نت اجرا میبرای وصل شدن به یک سرور شبکه که روی همان کامپیوتر اجرا کننده تل
بینید که به یک برنامه سرور در پورت به عنوان نام هاست استفاده کنید. در این جا دستوری را می 

 شود:وصل می 

خواهید را به آن پورت ارسال کرده و هر چیزی که از آن توانید هر نوعی که مینت اجرا شد، میبعد از این که تل
 نت نمایش دهید. در پنجره تل کنید راپورت دریافت می

کنید تنظیم نمایید تا کردن کاراکترهایی که تایپ می (اکو کردن )نت را برای البته شاید الزم باشد تا تل
نت دارای روش متفاوتی برای این کار است و بنابراین باید . هر برنامه تلشودتایپ میبتوانید ببینید که چه چیزی 

 را وارد کرده تا راهنما ظاهر شود.( مه استفاده کنید. )سعی کنید چیزی مانند از راهنمای آن برنا

 فرض غیرفعال است. برای فعال کردن آن، این مراحل را دنبال کنید:نت به صورت پیش، تلدر ویندوز

 را باز کنید.  . 1

 کلیک کنید.  . روی 2

 را فعال کنید.  . گزینه 3

 . کنیدکلیک  . روی 4

 نت است. بعد از چند ثانیه، کامپیوتر شما آماده استفاده از تل

 های اینترنتیدریافت اطالعات درباره هاست
است. در  نویسی تحت شبکه، کالس جاوا برای برنامه های یکی از پرکاربردترین کالس

س ای که آدرساده توانید از آن در برنامهبینید که این کالس چه کاری انجام داده و چگونه میهای بعدی، میقسمت
 دهد، استفاده کنید. یک نام دامین خاص را نشان می 

 کالس 
یک عدد است که با یک کامپیوتر هاست روی اینترنت منطبق است. با این که  رس یک آد دیدیدطور که همان

نمایش دهند، اما یک کالس قدرتمند با نام  را با اعداد  های توانستند به سادگی آدرسطراحان جاوا می
 است.  دهنده یک آدرس فراهم آورده که نشان 

هایی را از رشته تد مفید است که به شما اجازه ایجاد اشیا شامل چند م کالس 
های میزبان است، یا کارهای جستجوی مفیدی را برای پیدا کردن یا نام های دهنده آدرسدهند که نشانمی
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پرکاربردترین متدهای این کالس را  1-4جدول دهند )و برعکس(. یک نام میزبان داده شده انجام می آدرس 
 لیست کرده است. 

 .InetAddress: متدهای کالس 1-4جدول 

 توضیحمتد

 گرداند. ها بر میخام را به صورت یک آرایه از بایت یک آدرس 

های اینترنتی را برای نام هاست مشخص شده یک آرایه از آدرس
ها را انجام داده تا آدرس گرداند. این متد یک کوئری بر می

را پیدا کند. اگر هاست مشخص شده وجود نداشته باشد، 
 کند. را تولید می استثنای 

مشخص شده را بر  آدرس اینترنتی برای نام هاست یا آدرس 
را برای به دست آوردن  گرداند. این متد یک کوئری می

دهد. اگر هاست مشخص شده وجود نداشته آدرس انجام می
 کند. را تولید می باشد، استثنای 

 گرداند. را بر می رای این آدرس نام هاست کامل ب

 . گرداندرا به صورت یک رشته با فرمت مناسب بر می آدرس 

مشخص شده قابل دسترسی  کند که آیا آدرس تعیین می
های انجام شده قبل از مدت زمان است یا خیر. اگر تالش
( به موفقیت نرسند، دیگر مشخص شده )با پارامتر 

 شود. تالشی انجام نمی

کند. نتیجه شامل هم را به یک رشته متنی تبدیل می آدرس 
 است.  نام هاست و هم آدرس 

 بینید:در این جا چند نکته دیگر درباره این کالس می 

  این کالس دارای سازنده نیست. بلکه روش عادی برای ایجاد آن، فراخواندن یک متد استاتیک مانند
است.  

  کنند. استثناهایی را تولید می و  ، متدهای

 را انجام داده تا مقادیر برگشتی خود را تعیین کنند. این متدها  های چند مورد از این متدها کوئری
نمایند. ها استفاده میپیکربندی شده برای سیستم شما برای انجام این کوئری از سرور 

  کند باید می ای که از آن استفادهاست و بنابراین هر برنامه این کالس قسمتی از پکیج
را وارد کند.  یا  
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 های هاستیک برنامه برای جستجوی نام
مربوط به نام  های برای جستجوی آدرس دهد که از کالس نشان می ای رابرنامه 1-4لیست 

برای انجام این  س کال کند. این برنامه از متد هاست مشخص شده استفاده می
 بینید:تواند انجام دهد را مینماید. در این جا یک نمونه از کاری که این برنامه میجستجو استفاده می

 

 . HostLookup: برنامه 1-4لیست 

➝

➝

➝

➝

➝
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➝

➝

 

تواند هر لحظه تغییر می برای  دقت کنید که خروجی شما ممکن است تغییر کند زیرا آدرس 
 کند. 

ای هدهد. سپس آدرس یا آدرسبینید این برنامه برای دریافت یک نام هاست به کاربر پیغام میطور که میهمان
خواهد هاست پرسد که آیا میدهد. سپس از کاربر میبرای آن نام هاست را جستجو کرده و نتایج را نشان می 

.دیگری را جستجو کند یا خیر

 بینید:های مهم این برنامه را میدر این جا قسمت

برای استفاده از  قرار دارد و بنابراین یک دستور  درون پکیج  کالس 
 گیرد. آن مورد استفاده قرار می

 26دهد. حلقه در خط خواهد را میبه کاربر اجازه جستجو هر تعداد نام هاستی که می این حلقه 
های دیگری را خواهد نامپرسد که آیا میرا فراخوانده و از کاربر می یابد که متد خاتمه می

 جستجو کند یا خیر. 

ذخیره  ای با نام یک متغیر رشته این خط نام هاست را که کاربر وارد کرده دریافت کرده و آن را در
 کند. می
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است. به عبارت  کند که نوع آن ایجاد می ای با نام این دستور یک متغیر آرایه
دارد. سپس متد استاتیک های اینترنتی را در خود نگه میدیگر این متغیر یک آرایه از آدرس

را به عنوان  14را فراخوانده، نام هاست وارد شده در خط  کالس  
را روی نام هاست انجام داده و یک آرایه را بر  دهد. این متد یک جستجوی پارامتر به آن می

 حاوی همه عناصر اینترنتی برای آن نام است.  که گرداندیم

مورد استفاده  رون آرایه د بهبود یافته برای پردازش هر شی  یک حلقه 
 گیرد. قرار می

را فراخوانده تا یک آدرس اینترنتی را به یک رشته متنی تبدیل کند. این رشته  این خط متد 
 است.  شامل نام هاست و آدرس  برگردانده شده توسط متد 

 های سرور شبکه ایجاد برنامه
های سرور و کالینتی است که با یکدیگر کار کرده تا یک وظیفه های شبکه، ایجاد برنامهیک فرم پرطرفدار از برنامه

ات کنند. فرمت این اطالعها با ارسال اطالعات روی شبکه با یکدیگر ارتباط برقرار میخاص را انجام دهند. این برنامه
 توانند دریافت کرده تا ارسال نمایندهایی که کالینت و سرور میشود که با نوع پیغامتوسط پروتکل تعیین می

 مطابقت دارد. 

و  های پروتکل برای کارهایی مانند ارسال ایمیل و دریافت صفحات وب، جستجوی نام چند صدهم اکنون 
کرده تا سرورها  توانید پروتکل مخصوص به خود را ایجادمانند آن وجود دارند. اما برای کاربردهای خاص شبکه، می

 های شبکه را با یکدیگر هماهنگ نمایید. و کالینت

 برای پروتکل  هر پروتکل معموالً دارای یک پورت منحصر به فرد برای خود است. به عنوان مثال پورت 
، الزم خواهید پروتکلی را ایجاد کنید. اگر میشوداستفاده می نیز برای پروتکل  رزرو شده است و پورت 

اده هایی که کاربران برنامه ممکن است استفهای شناخته شده یا پورتاست پورتی را انتخاب نمایید که با دیگر پورت
 کنند، به مشکل بر نخورد.  

یک اتصال روی یک پورت ایجاد  سوکت کامپیوترهای کالینت و سرور با استفاده از یک شی خاص با نام 
نم. کاند صحبت میها طراحی شدههای بعدی درباره دو کالس جاوا که برای کار کردن با سوکتکنند. در قسمتمی

 اند. بینید که برای کار کردن با سرور طراحی شدهسپس یک مثال از یک برنامه سرور ساده و یک کالینت را می

اند. اولی، ها طراحی شدهاندازم که برای برقراری ارتباط از طریق سوکتسی میدر این قسمت، نگاهی به دو کال
برای کمک به سرورها  ، نشان دهنده یک شی سوکت ساده است. دومین مورد، یعنی یعنی 

 شود. های سوکت با کالینت استفاده میدر ایجاد اتصال

  کالس 
ر توانند روی یک کامپیوتها میک اتصال سوکت بین دو برنامه است. با این که برنامهدهنده ینشان کالس 

اجرا شوند اما مجبور به این کار نیستند. در حقیقت، هر دو کامپیوتری که به اینترنت وصل هستند در حال برقراری 
 دهد. این کالس را توضیح میها و متدهای پرکاربردترین سازنده 2-4جدول باشند. ارتباط از طریق یک سوکت می
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 .Socketها و متدهای کالس : سازنده2-4جدول 

 توضیح سازنده

 کند. یک سوکت وصل نشده ایجاد می

یک سوکت ایجاد کرده و آن را به آدرس و پورت 
 کند. مشخص شده وصل می

یک سوکت ایجاد کرده و آن را به هاست و پورت 
 کند. مشخص شده وصل می

 توضیح متد

 بندد. سوکت را می

 کند. سوکت را به آدرس مشخص شده وصل می

 گرداند. آدرسی که سوکت به آن وصل است را بر می

تواند برای دریافت اطالعات یک جریان ورودی که می
ارسال شده از طریق این سوکت استفاده شود، را 

 کند. دریافت می

تواند برای ارسال یک جریان خروجی را که می
طالعات از طریق این سوکت استفاده شود، بر ا

 گرداند. می

 داند. گرپورتی که این سوکت به آن وصل است را بر می

کند که آیا سوکت به یک پورت وصل مشخص می
 است. 

 کند که آیا سوکت بسته شده است. مشخص می

 بینید:را می در این جا چند جزئیات مهم درباره کالس 

  هایی است که به شما اجازه وصل شدن به یک آدرس خاص را دارای سازنده با این که کالس
است.  کالس  دهند، اما روش عادی ایجاد یک سوکت استفاده از متد می

  توان به سازنده کالس شود را میبرگردانده می که توسط متد  شی
ها از سوکت استفاده به دست آمده برای دریافت داده توانید از شی داد. سپس می 

کنید. 

  گرداند. این همان کالسی را بر می یک شی از کالس  متد
 و  توانید از متدهای آشنای شود. در نتیجه، میاستفاده می است که توسط 

ها به سوکت استفاده کنید. برای ارسال داده
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 فرض و متدهای ها و متدهای این کالس به جز سازنده پیشتمام سازنده ، ،
ها را درون یک دستور باید فراخوان آن کنند. در نتیجهیی را تولید میاستثناها و  

قرار دهید.  

 کالس 
دهد. وقتی یک کالینت وصل برنامه شما را می ست که به کالینت اجازه وصل شده بهیک سوکت سرور، سوکتی ا

ه اط با کالینت استفادتواند از آن برای برقراری ارتبکند که برنامه میرا ایجاد می ، سوکت سرور یک شی شد
 ها و متدهای این کالس را لیست کرده است. پرکاربردترین سازنده 3-4جدول نماید. 

 .ServerSocketها و متدهای کالس : سازنده3-4جدول 

 توضیحسازنده

 کند که به هیچ پورتی وصل نیست. یک سوکت سرور ایجاد می

یک سوکت سرور ایجاد کرده و آن را به پورت مشخص شده وصل 
های روی این زنگ تالش گوش بهکند. سپس سوکت سرور می

 شود. پورت می

 توضیح متد

های اتصال از طریق پورتی که این سوکت گوش به زنگ تالش
خواند تا زمانی شود. ریسمانی که این متد را فرا میوصل است، می

ماند. سپس متد خارج شده و که یک اتصال ایجاد شود منتظر می
توان از آن برای برقراری گرداند که میرا بر می یک شی 

 . ارتباط با کالینت استفاده کرد

 کند. این سوکت سرور را به آدرس مشخص شده وصل می

 بندد. سوکت سرور را می

 کند. آدرسی که سوکت سرور به آن وصل است را دریافت می

 کند که آیا سوکت سرور به یک پورت وصل است. مشخص می

 کند که آیا سوکت سرور بسته شده است. مشخص می

 به خاطر داشته باشید: بینید که باید درباره کالس در این جا چند نکته مهم را می

  خوانید، ریسمان متوقف مانده تا این که یک اتصال ایجاد شود. را فرا می وقتی متد

  کنند. در نتیجه باید فراخوان استثناهایی را تولید می و  ، دومین سازنده و متدهای
قرار دهید.  ها را درون یک دستور به آن
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 برنامه 
 ی ونیزیتلو های معروفی از برنامهکنم که جملهور ایجاد میدر این قسمت، من یک برنامه شبکه سر

 دهد. را به صورت تصادفی به کالینت نشان می
 -نامممی را نیز  نامیده و پروتکل استفاده شده برای برقراری ارتباط با  من سرور را 
است زیرا همیشه موارد تصادفی را از تخته  که مخفف 

 دهد. خود پروتکل ساده است:سیاه به شما می

 شود. آمد نمایش داده و یک دستورالعمل ظاهر میشوید، یک پیغام خوشوصل می . وقتی به 1

 دهد. می با ارسال یک جمله تصادفی پاسخ را ارسال کنید،  . اگر دستور 2

 کند. اتصال شما را قطع می را ارسال کنید،  . اگر دستور 3

 دهد. پاسخ می با  . اگر چیز دیگری ارسال کنید، 4

را دریافت کرده و  کند. بعد از این که برای برقراری ارتباط استفاده می از پورت  
از یک خط فرمان آن را آزمایش کنید.  توانید با اجرای دستور پیوتر خود اجرا کردید، میآن را روی کام

دهنده موفق یی ظاهر شود که نشانخوشامدگورا تایپ کرده تا یک  برای این کار دستور 
 بینید:را می نت با بودن اتصال است. در این جا یک اجرای کلی تل

 کالس 
نگاهی بیندازید،  های مورد نیاز برای های خود را باال زده و مستقیماً به برنامهقبل از این که آستین

است  برویم. این کالس دارای یک متد با نام  ابتدا باید به سراغ یک کالس پشتیبان با نام 
 نشان داده شده است.  2-4لیست گرداند. کد برای این کالس در بر می جمله تصادفی انتخاب شده را 20که یکی از 

استفاده  اند. اگر واقعاً بخواهید تا از ها به صورت مستقیم درون برنامه وارد شدهدقت کنید که جمله
 . از فایل بخوانیدها را ها را درون یک فایل قرار داده و آنکنید این روش صحیحی نیست. بلکه بهتر است تا جمله

 . BartQuote: کالس 2-4لیست 
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 بینید:های مهم این کالس را میدر این جا قسمت
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، دیانخوانده شوند. اگر درباره کالس نگه داشته می با نام  ها در یک شی جمله
 بخش چهارم بروید.  3سریعاً به فصل 

جمله به لیست آرایه استفاده  20برای اضافه کردن  کالس  از متد  سازنده 
 کند. می

گرداند. این متد از است را بر می ای انتخاب شدهیک جمله تصادفی که از لیست آرایه متد 
 کند. برای محاسبه عدد تصادفی استفاده می 

 برنامه 
های تصادفی را به ای است که باید روی یک کامپیوتر سرور اجرا شده تا جمله، همان برنامهبرنامه 

 نشان داده شده است.  3-4لیست در کالینتی که درخواست داده است، ارسال کند. این برنامه 

 . BartServer: برنامه 3-4لیست 

➝

➝

➝

➝

➝

➝

➝

➝

➝
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 بینید:امه را میهای مهم این برندر این جا قسمت

کند. دقت کنید که پکیج را وارد می شود که پکیج شروع می با یک دستور  برنامهاین 
استفاده  نیز وارد شده است. بعداً در همین برنامه خواهید دید که از کالس  

 شود. می

ر . این متغیکندیمکند را در خود ذخیره ، پورتی که سرور با استفاده از آن ارتباط برقرار میمتغیر 
توانید به راحتی آن را تغییر داده تا شماره پورت وارد شده است اما می به صورت مستقیم با مقدار 

 یا آن را از یک فایل پیکربندی بخواند.   سؤال کندرا از کاربر 

 دهد. می را ایجاد کرده و آن را به یک متغیر با نام  ک نمونه جدید از کالس این خط ی

جدید با  را معرفی کرده و یک شی  این خط و خط بعدی یک متغیر 
برای وصل کردن  شی توان از می کنند. در نتیجهایجاد می استفاده از متغیر 
 مورد استفاده قرار داد.  کالینت به پورت 



103 

 شبکه نویسیبرنامه

 شی  کند. سپس خط بعدی از متد را معرفی می این خط یک متغیر 
شود. وقتی کالینت وصل شد، یک شی  استفاده کرده تا منتظر وصل شدن یک کالینت به پورت 

 شود. نسبت داده می  ایجاد شده و به متغیر 

که  کند تا یک شی استفاده می شی  این دستور از متد 
برای  شی  کالینت است را دریافت کند. سپس از متد  دهنده آدرس نشان

ذخیره  ن رشته در متغیر نماید. ایدهد استفاده میایجاد یک رشته که آدرس کالینت را نشان می
 شود. می

های ارسال شده از کالینت روی سوکت برای خواندن داده از یک شی  برنامه 
سوکت برای دریافت یک جریان ورودی  کند. در این خط، از متد استفاده می

کند. سپس از این جریان ورودی به عنوان پارامتر برای سازنده استاندارد برای سوکت استفاده می
برای کار کردن روی جریان ورودی سوکت  کند که آن نیز یک شی استفاده می 

برای دریافت دستورات  ده به متغیر نسبت داده ش توانید از شی کند. سپس میایجاد می
 ارسال شده به سرور از کالینت استفاده کنید. 

ها را از طریق سوکت به یک کالینت آشنا هستید که داده شما با چگونگی دریافت یک شی 
ن یک جریان خروجی استاندارد را دریافت کرده که به عنوا کند. متد ارسال می

 گیرد. مورد استفاده قرار می یک پارامتر برای سازنده 

 کنند. آمد را به کالینت ارسال میها پیغام خوشاین خط

کند. سپس ورودی وارد شود، پردازش می دستورات از کالینت را تا زمانی که دستور  حلقه 
، حلقه را ارسال کند، دستور  شود. اگر کالینت ی میبررستودرتو شده  کالینت با دستورات 

فراخوانده شده تا  شی  را وارد کند، متد  شکند. اگر کالینت را می 
شود. به کالینت ارسال می یک جمله تصادفی را دریافت نماید و این جمله از طریق یک دستور 

 گرداند. را بر می اگر کاربر چیز دیگری را وارد کند، سرور عبارت 

 بندد. یابد، برنامه یک پیغام خداحافظی را نمایش داده و اتصال سوکت را میوقتی حلقه خاتمه می

اید، یک استثنا تولید در زمانی که مشکلی با اتصال سوکت به وجود بی اغلب متدهای کالس 
قرار دارند. اگر استثنایی تولید  درون یک بالک  . به همین خاطر اغلب دستورات متد کنندمی

 فرا خوانده شده تا اطالعاتی درباره استثنا در کنسول چاپ شود.  شود، متد 

های وضعیت مختلفی را در پنجره کنسول در زمان اجرا پیغام شاید متوجه شده باشید که برنامه 
دهد و وقتی کالینت کالینت را نمایش می شود، پیغامی حاوی آدرس دهد. وقتی یک کالینت وصل مینمایش می

 دهد. در این جا صفحه کنسول را برای کند، پیغامی را روی کنسول نمایش میدرخواستی را ارسال می
 دهد یک کالینت وصل شده و درخواست سه جمله کرده و سپس جدا شده است:بینید که نشان میمی
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سی سرور نویهای اصلی برنامههای واقعی شبکه بسیار ساده است. اما هنوز هم تکنیکبرنامهاین برنامه در مقایسه با 
بزرگ هستند که ورودی را از کالینت  های سرور شامل یک حلقه دهد. بسیاری از برنامهو شبکه را نشان می

د نظر کالینت را انجام داده و سپس خواهد، کار موردریافت کرده، ورودی را بررسی کرده تا ببیند که کالینت چه می
 .ندنکخروجی را به کالینت ارسال می

کنید، فایروال نصب شده روی سیستم شما پیغامی بدهد. مطمئن نکته: ممکن است وقتی این برنامه را اجرا می
 دهد. شوید که فایروال اجازه دسترسی را به برنامه می

 برنامه 
وصل شده تا با آن ارتباط برقرار  نت به توان از طریق تلاد که چگونه میقسمت قبلی به شما نشان د

کند. این برنامه ارتباط برقرار می دهد که با یک سرور شود. این قسمت یک برنامه کالینت را نشان می
شده، تقاضای یک جمله کرده در آن هاست وصل  ؛ سپس به کندیم سؤالابتدا از کاربر نام هاست را 

دهد )زیرا کنسول به عنوان تخته سیاه برای نوشتن جریمه عمل مرتبه روی کنسول نمایش می 20و نتیجه را 
 کند(. می

 را به عنوان هاست  دهد. در این جا من یک اجرای کلی این برنامه را نشان می 1-4شکل 
ی آزمایش هم کالینت و هم سرور روی یک کامپیوتر مفید است. کد جاوا برای این برا ام. وارد کرده
 نشان داده شده است.  4-4لیست برنامه در 

 
 . BartClient: اجرای برنامه 1-4شکل 

 

 . BartClient: برنامه 4-4لیست 
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 بینید:تر این برنامه را میهای مهمدر این جا توضیح قسمت

قرار دهم.  وصل شدن به یک سرور آنقدر پیچیده است که آن را در یک متد جداگانه با نام 
م داده تا یک نام هاست را دریافت کند و تا وقتی که کاربر یک نام هاست را وارد این متد به کاربر پیغا

نکند، منتظر خواهد ماند. شماره پورت به عنوان پارامتر توسط این متد دریافت شده و مقدار برگشتی آن 
 شود.(شروع می 50شود. )جزئیات این متد در خط است که به سرور وصل می نیز یک شی 

ها از طریق جریان توان از آن برای خواندن دادهکه میکند ایجاد می این دستور یک شی 
 ورودی سوکت استفاده کرد. 

ها به یک کالینت توان از آن برای ارسال دادهکند که میرا دریافت می این دستور یک شی 
 از طریق جریان خروجی استفاده کرد. 

کند. این پیغام برای کاربرانی که از آمد را ارسال میبعد از این که اتصال ایجاد شد، سرور پیغام خوش
ین این ای ندارد. و بنابرااند مفید است اما برای یک برنامه کالینت مانند این فایدهطریق تل نت وصل شده

 اندازد. ه و سپس آن را به دور میبرای خواندن خط از جریان ورودی استفاده کرد دستور از شی 

خط  تواند اینمی برنامهباشد، آمد شامل شماره نسخه از سرور نیز مینکته: به دلیل این که پیغام خوش 
ه ای بکنم خیلی عالقهاید. فکر نمیرا خوانده و مطمئن شود که به نسخه صحیحی از سرور وصل شده

 وجود داشته باشد و بنابراین نباید نگران بررسی نسخه بود.  امکانات اضافی در 

 کند. های مفیدی که برای خواندن از جریان مفید است را ارسال میسرور یک خط از دستورالعمل
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خواهد تا یک نماید. با این روش برنامه کالینت از سرور میرا به سرور ارسال می این خط عبارت 
 ده را برگرداند. جمله انتخاب ش

های دریافت شده از جریان ورودی سوکت را ، کالینت خط بعدی دادهبعد از ارسال درخواست 
 منتظر آن قدر خواند. دقت کنید که اگر یک وقفه اتفاق بیفتد یا شبکه کند باشد، متد می
 ماند تا خط مورد نظر ارسال شود. می

را به سرور ارسال  برنامه کالینت یک دستور . گرددمنتظر آن بودید بر میدر این جا چیزی که 
حتی  ای ندارد و بنابراینکند. سرور نیز یک پیغام خداحافظی برگردانده اما برنامه کالینت به آن عالقهمی

 کند. وقت خود را برای خواندن آن تلف نمی

 شود. اتصال به سرور بسته می

استفاده کرده  ای که باید روی تخته سیاه بنویسد را دارد، از یک حلقه رنامه کالینت جملهاکنون که ب
 مرتبه روی تخته )خط فرمان( بنویسد.  20تا آن را 

ها همگی به عنوان یک استثنای کلی دریافت تواند استثناهایی را بیندازد. آنسوکت می هر دستور 
 شود تا بتوانید مشکل را حل نمایید. ول ارسال میبه کنس هاشده و اطالعات آن

گرداند که از یک شماره پورت را به عنوان یک پارامتر قبول کرده و یک سوکت بر می متد 
طریق پورت مشخص شده وصل شده است. این متد تا زمانی که کاربر نام یک هاست که برنامه بتواند به 

 شود. تسلیم نمیآن وصل شود را وارد نکند، 

 شود. نام هاست از کنسول خوانده می

وارد  نام هاستبرای  فراخوانده شده تا یک آدرس  کالس  متد استاتیک 
شده توسط کاربر به دست بیاید. دقت کنید که اگر کاربر یک نام هاست وارد کرده باشد که وجود ندارد، 

 شود. دریافت می 69شود. این استثنا در خط انداخته می یک استثنای 

را با استفاده از آدرس و پورت مشخص شده  دارید، این خط یک شی  اکنون که یک آدرس  
 و پورت مشخص شده وصل شود، استثنای  به آدرس  نتواندکند. اگر این متد ایجاد می

 شود. می تولید

 اید. بنابراین دستورتوانید فرض کنید که سوکت ایجاد شده و وصل شدهاگر به این خط برسید، می
 دهد. می 13سوکت را به فراخواننده در خط  

 کار کردن با 
کند اما دارای یک مشکل در عملکرد است: که در قسمت قبلی نشان داده شد، به خوبی کار می برنامه 

 شود. شود، برنامه بسته میها را برای یک کالینت اداره کند. به عالوه وقتی کالینت جدا میتواند اتصالتنها می

را نیز ارائه کنم که در آن امکانات  برنامه  2بنابراین بعد از تعداد زیادی تقاضا، تصمیم گرفتم نسخه 
ها استفاده کرده تا به چند کالینت اجازه وصل از ریسمان ای وجود داشت. جدید و بهبود یافته

شود، یک ریسمان اجرا شده تا هر درخواست شدن به سرور در یک زمان را بدهد. هر بار که یک کالینت وصل می
ل ماند تا وصها میازش کند. اما ریسمان اصلی همیشه در حال اجرا بوده و منتظر دیگر کالینتبرای کالینت را پرد

نیز کد برای نسخه  5-4لیست دهد. را در عمل نشان می امکانات چندریسمانی  2-4شکل شوند. 
 دهد. این برنامه را نشان می 2



 

108 

بخش

8 

 راهنمای جامع و کاربردی جاوا

  2.0نسخه  BartServer: برنامه 5-4لیست 

➝

➝

➝

➝
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 شبکه نویسیبرنامه

➝

 

 کنم:است و بنابراین تنها تغییرات مهم را ذکر می 1اغلب این کد مشابه نسخه 
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 کند. این بار بیش از یک کالینت را اداره می BartServer: برنامه 2-4شکل 

 شی  های اتصال از طریق متد برای سرویس دادن به درخواست یک حلقه 
 شود. استفاده می

ایجاد شده  شود، یک ریسمان با استفاده از کالس هر بار که یک کالینت جدید وصل می
شود. در همین زمان، ریسمان ریسمان ساخته شود. سپس، این ریسمان شروع می تا شی 

 ماند تا وصل شوند. های دیگر میباقی مانده و منتظر کالینت اصلی در حلقه 

دهد. این کالس اینترفیس های الزم برای هر کالینت وصل شده را انجام میپردازش متد 
در هر زمان  را برای آن تعریف کرد. متد  کند، یعنی باید یک متد سازی میرا پیاده 

 گردد. شود، فرا خوانده میکه یک ریسمان جدید ایجاد می

دو فیلد کالس را با مقادیر داده شده به عنوان پارامتر از ریسمان اصلی،  سازنده برای کالس  
است که کالینت به آن وصل شده و دیگری یک  کی از این پارامترها شی کند. یمقداردهی می
است که توسط ریسمان اصلی ایجاد شده است.  نسخه از شی 

 کالس  اخطار: با این که در این جا نشان داده نشده است اما باید بدانید که متد 
باید همزمان شود. این بدان خاطر است که چند ریسمان به آن استفاده شده توسط این نسخه برنامه 

 مراجعه کنید.  5بخش  1کنند. برای اطالعات بیشتر به فصل دسترسی پیدا می

دهد. اغلب پاسخ می های داده شده برای یک کالینت وصل شده به به درخواست متد 
براین مشکلی برای درک چگونگی کارکرد آن نخواهید کد این متد از نسخه قبلی کپی شده است و بنا

 داشت. 
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 نوشتن دستورات معمول جاوا
کنند: هر کالس جاوا دارای یک بدنه است که ها را ایجاد میدستورات جاوا برنامه

توانید انواع مخلفی از دستورات از یک یا تعداد بیشتری دستور ایجاد شده است. می
ها را ایجاد کنید. ها و عبارتشامل معرفی

 

 دستور 
 

دستور 

 دستور 

 دستور 

 بهبود یافته دستور 

 دستور 

 دستور 

 دستور 
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 دستور 

 دستور 

 نوشتن انواع داده اصلی
انواع داده اصلی توانند درون یک متغیر ذخیره شوند. انواع داده اصلی جاوا نوعی داده هستند که می

شوند. جاوا دارای هشت نوع اصلی است. از این هشت مورد، شش مورد توسط خود زبان تعریف می 
. از شش مورد مربوط به اعداد، چهار مورد برای اعداد بوده، یکی برای کاراکترها و دیگری برای مقادیر 

 اعداد صحیح و دو مورد اعداد نقطه اعشار هستند. 

 کالس پوششی  متد کالس پوششی نوع

   

 و  هایکالس
دهند تا از به شما اجازه می و  های های شما هستند. کالسهای جاوا پایه برنامهکالس

 مقادیر اعدادی برای محاسبات استفاده کرده و نتایج را به شکل صحیح نشان دهید. 

 Mathکالس 
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 توضیحمتد

تواند هر نوع داده عددی می گرداند )را بر می مقدار مطلق 
 باشد(

و  مقدار حداکثر بین 

و  مقدار حداقل بین 

 1یک عدد تصادفی بین صفر و 

تانژانت مقدار داده شده کسینوس، و آرکسینوس، آرکمقدار آرک 
 گرداند. را بر می

نهایت( عدد از نوع ترین مقدار به منفی بیترین )نزدیککوچک
تر یا مساوی آرگومان داده شده را بر می گرداند که بزرگ 

 باشد و با یک عدد صحیح برابر باشد. 

مقدار سینوس، کسینوس، و تانژانت آرگومان داده شده را بر 
 گرداند. می

 رساند. ( را به توان آرگومان داده شده میعدد اویلر  )

که  نهایت( مقدار ترین به مثبت بیترین )نزدیکبزرگ
با یک عدد صحیح مساوی است، تر یا مساوی آرگومان بوده و کوچک

 شود. شود. در حقیقت عدد به سمت باال گرد میبرگردانده می

عدد داده شده  10( یا لگاریتم در مبنای لگاریتم طبیعی )برمبنای 
 گرداند. را بر می

رساند. ن را به توان دومین آرگومان میمقدار اولین آرگوما

 گرداند. را به آرگومان را بر می یا  ترین نزدیک 

 . NumberFormatکالس 

 توضیحمتد

 کند.  یک نمونه برای فرمت عددی را دریافت می

 کند. یک نمونه برای فرمت مالی را دریافت می

 کند. روی عدد مشخص شده فرمت را اعمال می
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 استفاده از عملگرهای جاوا
اوا انجام دهید. جها توانید روی عملونددهد که مییک عملگر یک عملیات ریاضی یا دیگر انواع عملیاتی را انجام می

ای )یا عملگرهای باینری( و عملگرهای منطقی )که با نام عملگرهای بولین نیز دارای عملگرهای ریاضی، رابطه
 شود( است.شناخته می

 عملگرهای ریاضی

 جمع
 تفریق
  ضرب

 تقسیم
 باقیمانده
 افزایشی
 کاهشی

 جمع و نسبت دادن

 تفریق و نسبت دادن 
 ضرب و نسبت دادن

  تقسیم و نسبت دادن
 نسبت دادنتعیین باقیمانده و 

 ایعملگرهای رابطه

 مساوی بودن
 مساوی نبودن 

  کمتر از
 کمتر یا مساوی 

 بزرگتر
 بزرگتر یا مساوی

 عملگرهای منطقی

 نه منطقی
 و منطقی

 و شرطی 
 یا منطقی
 یا شرطی

نه 


