
 

 

 عنوان دوره : زبان برنامه نویسی جاوا

 ساعت 90مدت زمان دوره : 

 سطح دوره : مقدماتی تا پیشرفته

 تاریخچه زبان برنامه نویسی جاوا

ن های برنامه زبان برنامه نویسی در میان زبا پر مخاطب ترین (Java Programming Language) زبان برنامه نویسی جاوا

نویسی  زبان برنامه بزرگ ترین ویژگیشد.  ایجاد در شرکت سان مایکروسیستمز ۱۹۹۵نویسی سطح باالست، که در سال 

 را تریپیورنامه های کامبزبان برنامه نویسی جاوا،  از با استفاده است که این امکان را به کاربران می دهد تا WORAخاصیت جاوا

های مختلف ت افزارو برای اجرا، نیازی به کامپایل مجدد آن ها، برای سازگاری با سیستم های عامل و سخفقط یک بار نوشته 

ی ترین عنوان اصل ن، بهو هم اکنو ه. از این رو، این زبان برنامه نویسی، در عرض چند سال، رشد بی نظیری را داشتنداشته باشند

 .ه کامپیوتری مورد استفاده استههای مربوط به سیستم های شبزبان در توسعه برنامه 

ستگاه های د ت. ازیاف توانبه جرات می توان گفت که هر کجا که یک دستگاه الکترونیکی وجود دارد ردپای جاوا را در آن می 

وارض ی پرداخت عستگاه ها، مودم ها، روترها، دمداربستهمانند پرینترها، دستگاه های خودپرداز، پارک مترها، دوربین های جانبی 

ی سطح رنامه نویسبن اول و غیره تا گوشی های تلفن همراه، ربات ها و موشک های فضا پیما زبان برنامه نویسی جاوا به عنوان زبا

از جاوا استفاده می  هدستگامیلیارد  ۳، هم اکنون بیش از ۲۰۱۴تا جایی که با آمار مربوط به سال  باال در جهان مطرح می باشد

ویسی نای برنامه ن زبان هاز این نظر، زبان برنامه نویسی جاوا، رکورد دار است و دارای بیشترین تنوع محیط اجرا، در میا .کنند

 .است

 ، در هنگام کامپایل شدن به یک زبان میانیدر آنبرنامه های نوشته شده ویژگی دیگر این زبان برنامه نویسی این است که 

(Intermediate Language) ترجمه می شود که اصطالحا به آن بایتکد (Bytecode) برنامه های ترجمه شده  .گفته می شود

 .به بایت کد، مستقل از معماری کامپیوتر و بر روی هر سیستم عاملی قابل اجراست

 کاربردهای زبان برنامه نویسی جاوا

عرفی جاوا به عنوان مبرای تلفن های همراه هوشمند و تبلت ها، و  (Android) به طور ویژه، پس از معرفی سیستم عامل اندروید

در میان  ه ویژه تریجایگا اصلی ترین زبان توسعه برنامه های تحت اندروید، اقبال عمومی به استفاده از آن، بیشتر شد و این زبان

ی شده اند پیاده ساز ز جاواافنی بسیاری نیز، با استفاده  سایر زبان های برنامه نویسی به دست آورد. از طرفی، برنامه های علمی و

 (WEKA)ر وکا م افزاکه کاربردهای فراوانی در حوزه های مختلف صنعت و پژوهش دانشگاهی دارند. از این میان، می توان به نر

 .ه استسازی شداشاره نموده که ابزاری برای داده کاوی است و به صورت کامل در زبان برنامه نویسی جاوا پیاده 

کانات ها، از ام ب سایتوگذشته از پیاده سازی برنامه های کاربردی برای اجرا در کامپیوترها و موبایل های هوشمند، بسیاری از 

درصد از کل وب  ۱۴یش از بموجود در جاوا، برای پیاده سازی ساختار دینامیکی استفاده نموده اند و امروزه، جاوا با استفاده در 

 .ویاستب سایت های پپرکاربردترین زبان برنامه نویسی در عرصه برنامه نویسی وب و پیاده سازی و PHP ی دنیا، پس ازسایت ها



 

 

می کند.  مختلف آن آشنا را به صورت کامل با زبان برنامه نویسی جاوا، و امکانات دانشجویان، ساعت ۹۰در طی  این دوره آموزشی 

ده ی آموزش داهای عمل با بیان و تشریح مبانی نظری و سپس با پیاده سازی گام به گام مثال دوره  در اینمطرح شده  همه مباحث

 .می شوند و از این نظر، در ایجاد یک دانش عمیق در زمینه برنامه نویسی، بسیار کارآمد است

 سرفصل های این دوره آموزشی

 مقدماتی و متوسط

 
 نمود : پروژه هایی که در این دوره پیاده سازی خواهید

 ساخت دفترچه تلفن  .۱

 پروژه جستجو و مرتب سازی اطالعات .۲

 ترسیم اشکال هندسی .۳

ساخت ویرایش گر فایل های سیستم )حذف، اضافه،  .۴

 کپی و تغییر فایل ها(

 ساخت یک موتور جستجو برای ویندوز .۵

 ویرایش گر ساده تصویر .6

 ساخت یک مرورگر اینترنتی ساده .7

ه روژساخت برنامه فوتوشاپ ساده ) این پ پایانی) پروژه .8

 بوده و دارای  7کامل تر از برنامه نقاشی ویندوز 

قابلیت ویرایش و اعمال افکت بر روی عکس می 

 (باشد(

 معرفی جاوا و مباحث مقدماتی

 آشنایی با نسخه های مختلف زبان برنامه نویسی جاوا

 JDKو   JREنصب و راه اندازی جاوا ، 

 با کاراکترهای خاصآشنایی 

 فرمت بندی اعداد و رشته 

 انواع داده ها در جاوا

 عملگرها و ساختارهای کنترل برنامه در جاوا

 ساختارهای کنترل شرطی و حلقه

 ساختارهای کنترل تصمیم

 پیوندی آرایه و لیست

 آرایهروش های جستجو و مرتب سازی 

 پیوندی لیستجستجو و مرتب سازی 

 پیاده سازی درخت در جاوا

 توابع و کالس ها

 (Constructor) پیاده سازی سازنده 

 Reference)  و ارجاعی (Value Types) داده های ارزشی

Types) 
 String آشنایی با کالس رشته یا 

 فایل

 برنامه نویسی گرافیکی دو بعدی در جاوا

 فرممعرفی پنل، فرم و انواع اشیای اصلی در 

 انواع روش های دریافت ورودی از کاربر

 و توسعه آن برای ترسیم گرافیکی JPanel آشنایی با کالس

 آشنایی با سیستم مختصات گرافیکی در جاوا

 ترسیم انواع اشکال هندسی دوبعدی

 گرافیک رنگ و متن

 پیاده سازی انواع فیلترهای گرافیکی دو بعدی

 گرافیکی کار برروی عکسطراحی برنامه های 
 

 



 

 

 پیشرفته

 پروژه هایی که در این دوره پیاده سازی خواهید نمود :

 . My SQLساخت یک پایگاه داده  .۱

ساخت دفترچه تلفن )اضافه، حذف، پشتیبان گیری و  .۲

 تغییر اسامی(

 .ساخت فیلترینگ برای پایگاه داده .۳

ساخت ویرایشگر حرفه ای متون با قابلیت خواندن،  .۴

 ذخیره انواع فایل های متن پذیر. تغییر و

ک بان )در این دوره یک نرم افزار قدرتمندپروژه پایانی  .۵

 ها اطالعاتی با قابلیت اجرا در کارخانه جات  و بانک

 به طور کامل پیاده سازی خواهد شد(

 برنامه نویسی شیئ گرا در جاوا

 متدهای استاتیک

OverLoading 

  Overloaded Constructors سازنده های چندگانه یا 

 کتابخانه های استاندارد جاوا و کاربرد آن ها

 داده های شمارشی

 در برنامه نویسی شیئ گرا Polymorphism چند ریختی یا

 وراثت

   Abstract کالس ها و متدهای مجرد یا 

 Interface آشنایی با مفهوم رابط یا 

ز ااده ارث بری چندگانه با استفرابط های پر کاربرد در جاوا و 

 رابط ها

 GUI طراحی و برنامه نویسی رابط های گرافیکی کاربری یا 

 و برنامه های گرافیکی GUIبررسی کنترل های 

 

 پاسخگویی به رویدادهای صفحه کلید

  JavaFX  طراحی رابط های گرافیکی با

 آشنایی با رفرنس های تابعی در جاوا

 Singleton Design Patternراه اندازی و نصب معرفی، 

 معرفی پایگاه داده در جاوا

 ,My SQL, SQL Server آشنایی و کار با پایگاه های داده

Oracle   
  JDBC آشنایی و کار با شی 

 Springنصب و راه اندازی فریمورک 

  Hibernate ORMآشنایی با

 Hibernateنصب و راه اندازی 

 Hibernateو  Springپایه ریزی ارتباط 

 


