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 تاریخچه زبان برنامه نویسی جاوا

صتاى تشًاهِ ًَیؼی دس هیاى صتاى ّای تشًاهِ  پش هخاعة تشیي (Java Programming Language) صتاى تشًاهِ ًَیؼی جاٍا

صتاى تشًاهِ ًَیؼی  تضسگ تشیي ٍیظگیؿذ.  ایجاد دس ؿشکت ػاى هایکشٍػیؼتوض ۵99۱ًَیؼی ػغح تاالػت، کِ دس ػال 

سا  تشیپیَصتاى تشًاهِ ًَیؼی جاٍا، تشًاهِ ّای کاه اص تا اػتفادُ اػت کِ ایي اهکاى سا تِ کاستشاى هی دّذ تا WORAخاصیت جاٍا

ٍ تشای اجشا، ًیاصی تِ کاهپایل هجذد آى ّا، تشای ػاصگاسی تا ػیؼتن ّای ػاهل ٍ ػخت افضاسّای هختلف فقظ یک تاس ًَؿتِ 

ٍ ّن اکٌَى، تِ ػٌَاى اصلی تشیي  ِ. اص ایي سٍ، ایي صتاى تشًاهِ ًَیؼی، دس ػشض چٌذ ػال، سؿذ تی ًظیشی سا داؿتًذاؿتِ تاؿٌذ

 .ِ کاهپیَتشی هَسد اػتفادُ اػتّْای هشتَط تِ ػیؼتن ّای ؿثصتاى دس تَػؼِ تشًاهِ 

دػتگاُ ّای  یافت. اص تَاىتِ جشات هی تَاى گفت کِ ّش کجا کِ یک دػتگاُ الکتشًٍیکی ٍجَد داسد سدپای جاٍا سا دس آى هی 

، هَدم ّا، سٍتشّا، دػتگاُ ّای پشداخت ػَاسض هذاستؼتِهاًٌذ پشیٌتشّا، دػتگاُ ّای خَدپشداص، پاسک هتشّا، دٍستیي ّای جاًثی 

ٍ غیشُ تا گَؿی ّای تلفي ّوشاُ، ستات ّا ٍ هَؿک ّای فضا پیوا صتاى تشًاهِ ًَیؼی جاٍا تِ ػٌَاى صتاى اٍل تشًاهِ ًَیؼی ػغح 

اص جاٍا اػتفادُ هی  دػتگاُهیلیاسد  ۳، ّن اکٌَى تیؾ اص ۴۱۵۲تا جایی کِ تا آهاس هشتَط تِ ػال  تاال دس جْاى هغشح هی تاؿذ

اص ایي ًظش، صتاى تشًاهِ ًَیؼی جاٍا، سکَسد داس اػت ٍ داسای تیـتشیي تٌَع هحیظ اجشا، دس هیاى صتاى ّای تشًاهِ ًَیؼی  .کٌٌذ

 .اػت

 ، دس ٌّگام کاهپایل ؿذى تِ یک صتاى هیاًیدس آىتشًاهِ ّای ًَؿتِ ؿذُ ٍیظگی دیگش ایي صتاى تشًاهِ ًَیؼی ایي اػت کِ 

(Intermediate Language) تشجوِ هی ؿَد کِ اصغالحا تِ آى تایتکذ (Bytecode) تشًاهِ ّای تشجوِ ؿذُ  .گفتِ هی ؿَد

 .تِ تایت کذ، هؼتقل اص هؼواسی کاهپیَتش ٍ تش سٍی ّش ػیؼتن ػاهلی قاتل اجشاػت

 کاربردهای زبان برنامه نویسی جاوا

تشای تلفي ّای ّوشاُ َّؿوٌذ ٍ تثلت ّا، ٍ هؼشفی جاٍا تِ ػٌَاى  (Android) تِ عَس ٍیظُ، پغ اص هؼشفی ػیؼتن ػاهل اًذسٍیذ

اصلی تشیي صتاى تَػؼِ تشًاهِ ّای تحت اًذسٍیذ، اقثال ػوَهی تِ اػتفادُ اص آى، تیـتش ؿذ ٍ ایي صتاى جایگاُ ٍیظُ تشی دس هیاى 

فٌی تؼیاسی ًیض، تا اػتفادُ اص جاٍا پیادُ ػاصی ؿذُ اًذ  ػایش صتاى ّای تشًاهِ ًَیؼی تِ دػت آٍسد. اص عشفی، تشًاهِ ّای ػلوی ٍ

 (WEKA)کِ کاستشدّای فشاٍاًی دس حَصُ ّای هختلف صٌؼت ٍ پظٍّؾ داًـگاّی داسًذ. اص ایي هیاى، هی تَاى تِ ًشم افضاس ٍکا 

 .ػاصی ؿذُ اػتاؿاسُ ًوَدُ کِ اتضاسی تشای دادُ کاٍی اػت ٍ تِ صَست کاهل دس صتاى تشًاهِ ًَیؼی جاٍا پیادُ 



گزؿتِ اص پیادُ ػاصی تشًاهِ ّای کاستشدی تشای اجشا دس کاهپیَتشّا ٍ هَتایل ّای َّؿوٌذ، تؼیاسی اص ٍب ػایت ّا، اص اهکاًات 

دسصذ اص کل ٍب  ۵۲هَجَد دس جاٍا، تشای پیادُ ػاصی ػاختاس دیٌاهیکی اػتفادُ ًوَدُ اًذ ٍ اهشٍصُ، جاٍا تا اػتفادُ دس تیؾ اص 

 .پشکاستشدتشیي صتاى تشًاهِ ًَیؼی دس ػشصِ تشًاهِ ًَیؼی ٍب ٍ پیادُ ػاصی ٍب ػایت ّای پَیاػت PHP ی دًیا، پغ اصػایت ّا

سا تِ صَست کاهل تا صتاى تشًاهِ ًَیؼی جاٍا، ٍ اهکاًات هختلف آى آؿٌا هی کٌذ.  داًـجَیاى، ػاػت 9۱دس عی  ایي دٍسُ آهَصؿی 

تا تیاى ٍ تـشیح هثاًی ًظشی ٍ ػپغ تا پیادُ ػاصی گام تِ گام هخال ّای ػولی آهَصؽ دادُ  دٍسُ  دس ایيهغشح ؿذُ  ّوِ هثاحج

 .هی ؿًَذ ٍ اص ایي ًظش، دس ایجاد یک داًؾ ػویق دس صهیٌِ تشًاهِ ًَیؼی، تؼیاس کاسآهذ اػت

 سرفصل های این دوره آموزشی

 مقذماتی و متوسط

 
 پشٍطُ ّایی کِ دس ایي دٍسُ پیادُ ػاصی خَاّیذ ًوَد :

 ػاخت دفتشچِ تلفي  .۵

 اعالػاتپشٍطُ جؼتجَ ٍ هشتة ػاصی  .۴

 تشػین اؿکال ٌّذػی .۳

ػاخت ٍیشایؾ گش فایل ّای ػیؼتن )حزف، اضافِ،  .۲

 کپی ٍ تغییش فایل ّا(

 ػاخت یک هَتَس جؼتجَ تشای ٍیٌذٍص .۱

 ٍیشایؾ گش ػادُ تصَیش .6

 ػاخت یک هشٍسگش ایٌتشًتی ػادُ .7

ػاخت تشًاهِ فَتَؿاج ػادُ ) ایي پشٍطُ  پایاًی) پشٍطُ .8

تَدُ ٍ داسای   7کاهل تش اص تشًاهِ ًقاؿی ٍیٌذٍص 

قاتلیت ٍیشایؾ ٍ اػوال افکت تش سٍی ػکغ هی 

 (تاؿذ(

 هؼشفی جاٍا ٍ هثاحج هقذهاتی

 آؿٌایی تا ًؼخِ ّای هختلف صتاى تشًاهِ ًَیؼی جاٍا

 JRE   ٍJDKًصة ٍ ساُ اًذاصی جاٍا ، 

 تا کاساکتشّای خافآؿٌایی 

 فشهت تٌذی اػذاد ٍ سؿتِ 

 اًَاع دادُ ّا دس جاٍا

 ػولگشّا ٍ ػاختاسّای کٌتشل تشًاهِ دس جاٍا

 ػاختاسّای کٌتشل ؿشعی ٍ حلقِ

 ػاختاسّای کٌتشل تصوین

 پیًَذی آسایِ ٍ لیؼت

 آسایِسٍؽ ّای جؼتجَ ٍ هشتة ػاصی 

 پیًَذی لیؼتجؼتجَ ٍ هشتة ػاصی 

 پیادُ ػاصی دسخت دس جاٍا

 تَاتغ ٍ کالع ّا

 (Constructor) پیادُ ػاصی ػاصًذُ 

 Reference)  ٍ اسجاػی (Value Types) دادُ ّای اسصؿی

Types) 
 String آؿٌایی تا کالع سؿتِ یا 

 فایل

 تشًاهِ ًَیؼی گشافیکی دٍ تؼذی دس جاٍا

 فشمهؼشفی پٌل، فشم ٍ اًَاع اؿیای اصلی دس 

 اًَاع سٍؽ ّای دسیافت ٍسٍدی اص کاستش

 ٍ تَػؼِ آى تشای تشػین گشافیکی JPanel آؿٌایی تا کالع

 آؿٌایی تا ػیؼتن هختصات گشافیکی دس جاٍا

 تشػین اًَاع اؿکال ٌّذػی دٍتؼذی



 گشافیک سًگ ٍ هتي

 پیادُ ػاصی اًَاع فیلتشّای گشافیکی دٍ تؼذی

 گشافیکی کاس تشسٍی ػکغعشاحی تشًاهِ ّای 
 

 

 پیشرفته

 پشٍطُ ّایی کِ دس ایي دٍسُ پیادُ ػاصی خَاّیذ ًوَد :

 . My SQLػاخت یک پایگاُ دادُ  .۵

ػاخت دفتشچِ تلفي )اضافِ، حزف، پـتیثاى گیشی ٍ  .۴

 تغییش اػاهی(

 .ػاخت فیلتشیٌگ تشای پایگاُ دادُ .۳

ػاخت ٍیشایـگش حشفِ ای هتَى تا قاتلیت خَاًذى،  .۲

 تغییش ٍ رخیشُ اًَاع فایل ّای هتي پزیش.

ایي دٍسُ یک ًشم افضاس قذستوٌذ تاًک )دس پشٍطُ پایاًی  .۱

اعالػاتی تا قاتلیت اجشا دس کاسخاًِ جات  ٍ تاًک ّا 

 تِ عَس کاهل پیادُ ػاصی خَاّذ ؿذ(

 تشًاهِ ًَیؼی ؿیئ گشا دس جاٍا

 هتذّای اػتاتیک

OverLoading 

  Overloaded Constructors ػاصًذُ ّای چٌذگاًِ یا 

 جاٍا ٍ کاستشد آى ّاکتاتخاًِ ّای اػتاًذاسد 

 دادُ ّای ؿواسؿی

 دس تشًاهِ ًَیؼی ؿیئ گشا Polymorphism چٌذ سیختی یا

 ٍساحت

   Abstract کالع ّا ٍ هتذّای هجشد یا 

 Interface آؿٌایی تا هفَْم ساتظ یا 

ساتظ ّای پش کاستشد دس جاٍا ٍ اسث تشی چٌذگاًِ تا اػتفادُ اص 

 ساتظ ّا

 GUI عشاحی ٍ تشًاهِ ًَیؼی ساتظ ّای گشافیکی کاستشی یا 

 ٍ تشًاهِ ّای گشافیکی GUIتشسػی کٌتشل ّای 

 

 پاػخگَیی تِ سٍیذادّای صفحِ کلیذ

  JavaFX  عشاحی ساتظ ّای گشافیکی تا

 آؿٌایی تا سفشًغ ّای تاتؼی دس جاٍا

 Singleton Design Patternساُ اًذاصی ٍ ًصة هؼشفی، 

 هؼشفی پایگاُ دادُ دس جاٍا

 ,My SQL, SQL Server آؿٌایی ٍ کاس تا پایگاُ ّای دادُ

Oracle   
  JDBC  آؿٌایی ٍ کاس تا ؿی 

 Springًصة ٍ ساُ اًذاصی فشیوَسک 

  Hibernate ORMآؿٌایی تا

 Hibernateًصة ٍ ساُ اًذاصی 

 Spring  ٍHibernateپایِ سیضی استثاط 

 


