
 
 

  اصل و نسب جاوا
 
 

جـاوا بطـور مسـتقیم از ایـن دو زبـان       بسـیاری از خصـلتهای   . وابسته اسـت  C نتیجه مستقیم زبان  ++C جاوا به زبان
 ++C زبـان جـاوا از   oop بسـیاری از جنبـه هـای   . است  C دستور زبان جاوا منتج از دستور زبان. گرفته شده است 

. آنها مـرتبط اسـت    مشتق شده یا با ری از خصلتهای زبان جاوا از این دو زباندر حقیقت بسیا. است  بعاریت گرفته شده
تطبیقی است که طی سه دهه گذشته برای زبانهـای برنامـه    از روال پاالیش و عالوه بر این ، تولید جاوا بطور عمیقی متاثر

 تولد جاوا شده را بررسـی  ر بهبهمین دالیل بهتر است سیر مراحل و نیروهایی که منج . موجود پیش آمده است نویسی

یک مشکل اصلی است کـه زبانهـای    براساس نیاز به پشت سر نهادن هرنوع ابتکار و فکر جدید در طراحی زبانها. نماییم 
  . ترتیب متولد شد جاوا نیز بهمین. مانده اند  قبلی از حل آن عاجز

 زبـانی   c++ زبانی است ساخته یافتـه و        cصادفی نیست    و این به هیچ وجه ت      C/C++جاوا از نظر ساختار بسیار شبیه زبان        
و از سـوی دیگـر ایـن حرکـت بـه      .  استفاده می کننـد C/C++شی گرا و مهمتر از همه قسمت اعظم برنامه نویسان دنیا از             

 .طرف جاوا را برای این قبیل افراد ساده خواهد کرد

 را بـرای    C/C++ بار مدیریت حافظـه برنامـه نویسـان          و بر دوش کشیدن   )Pointers(     جاوا با دور انداختن نشانگرها      
  به بزرگی و کوچکی حـروف حسـاس اسـت و برنامـه               C/C++همیشه از این کابوس رهایی بخشیده است جاوا همچون          

 . باشدmainنوشته شده باید دارای متد 
 
 

  زمینه های پیدایش جاوا
 

شـد و در   ++C زمینـه پیـدایش  C و C ر بـه ظهـور زبـان   منج B زبان: تاریخچه زبانهای برنامه نویسی بشرح زیر است 
زبـان   درک زمینه های الزم برای ایجاد جاوا ، نیروهایی که این : درک زبان جاوا مستلزم . نهایت زبان جاوا متولد شد

 برنامـه نویسـی   نظیر سـایر زبانهـای   . مشخصاتی است که این زبان از اسالف خود به ارث برده است را شکل داده اند و
ابتکاری که ناشی از محیط منحصر بفرد این زبـان بـوده    خود را با ایده های موفق ، جاوا نیز عناصر بارث برده از اسالف

 کتابخانـه هـا   و (syntax) جنبـه هـای عملـی زبـان جـاوا شـامل دسـتور زبـان         فصـول بعـدی  . آمیختـه اسـت    درهم

(libraries)  را بررسی مـی   علت ظهور جاوا و اهمیت آن ونگی و چگ"فعال. و کاربردهای جاوا را توصیف می کند
بخاطر بسپارید که جاوا قبـل از   محیط های همزمان اینترنت پیوستگی دارد ، اما اگر چه جاوا تفکیک ناپذیری با . کنیم
کـامپیوتر بـدو دلیـل بـروز مـی       نویسـی  پیشرفت ها در زبانهـای برنامـه   ابداعات و. چیز یک زبان برنامه نویسی است  هر

 "همانطوریکـه بعـدا   . ایجاد پاالیش و پیشـرفت در هنـر برنامـه نویسـی     . تطابق با تغییرات محیط ها و کاربردها : کنند
 . به ارث گرفته استکنید ، تولد جاوا از این دو دلیل بطور یکسان مشاهده می

 به این فکر افتادند که کـاری  مدیران سان. جاوا هم مانند اکثر اختراعات مهم حاصل تالش گروهی دانشمند پیشتاز است            
 استفاده ++cبرای این منظور ابتدا از کامپایلر . کنند که سیستم مزبور بتواند به سیستم سخت افزاری مختلف منتقل شود            



و مهندسان سان خیلی سریع دریافتنـد کـه بـرای ادامـه     . در این زمینه خود را نشان داد  ++cکنند ولی به زودی نارسایی
 .   ی جدید و قوی خلق کنند کار باید چیز

 جیمـز   توسـط تیمـی از برنامـه نویسـان شـرکت سـان بـه سرپرسـتی         Oak  بـا نـام  1991نسخه اولیه ی جاوا در سـال    
 . یدا کرد و به بازار عرضه شد پ به جاوا تغییر نام 1992گاسلینگ طراحی شد و در سال 

 
 

  C : جدید تولد زبان برنامه نویسی
 

اساسی شیوه های تفکـر و دسـتیابی بـه     بطور این زبان.  ، شوک بزرگی به دنیای کامپیوتر وارد کرد پس از تولد C زبان
ناشی از نیاز به یک زبان سـاخت یافتـه ، مـوثر و سـطح بـاال بعنـوان       C تولد . برنامه نویسی کامپیوتر را دگرگون ساخت

نویسی جدید متولـد   برنامه هنگامیکه یک زبان . کدهای اسمبلی و پیاده سازی برنامه نویسی سیستم بود برای جایگزینی
ؤ راحتی کـاربری در مقایسـه    : زیر انجام می گیرند معیارهای مقایسه ها براساس. میشود ، مقایسه ها شروع خواهد شد 

ور قبل از ظه توسعه پذیری ؤ استحکام در مقایسه با ؤ ایمنی در مقایسه با سطح کارآیی برنامه نویسی با قدرتمندی زبان
. بهینه سازی یـک مجموعـه خـاص از خصـایص را داشـتند       قدرت برنامه نویسان با زبانهایی کار می کردند که C زبان

حاصله  های برای نوشتن برنامه های موثر در کاربردهای علمی استفاده می کنیم ، برنامه فرترن بعنوان مثال هنگامیکه از
می شود ، امـا قـدرت زیـادی نداشـته و      آموخته سیک با اینکه براحتیزبان بی. برای کدهای سیستم چندان مناسب نیست 

 "از زبان اسمبلی برای تولید برنامه هـای کـامال  . آفرین خواهد شد  بزرگ مشکل عدم ساخت یافتگی آن در برنامه های
اسـمبلی بسـیار   کـدهای   زدایـی  بعالوه اشـکال . می شود ، اما آموزش و کار با این زبان بسیار مشکل است  استفاده موثر

و فرتـرن براسـاس    اولیه برنامه نویسـی نظیـر بیسـیک ، کوبـول     مشکل اصلی دیگر این بود که زبانهای . طاقت فرساست
در . می کردند  ابزارهای اولیه کنترل برنامه استفاده بعنوان Goto این زبانها از. نشده بودند  اصول ساخت یافته طراحی
 می کردنـد  ()spaghetti code)" کدهای اسپاگتی "  این زبانها تولید باصطالحشده با نتیجه ، برنامه های نوشته

. طوالنی را ناممکن مـی سـازد    پرشها و شاخه های شرطی است که درک یک برنامه منظور مجموعه ای در هم تنیده از
روری برای کاربرد آنهـا در  ض اما فاقد کارایی الزم بوده و جنبه های زبانهایی نظیر پاسکال ، ساخت یافته هستند اگر چه

بـرای اسـتفاده در    پاسکال اسـتاندارد فاقـد ابزارهـای کـافی     بخصوص ویرایش. ( برنامه ها وجود ندارد  طیف وسیعی از
زبانهای  ، زبان دیگری قدرت نداشت تا خصلتهای متضادی که در C تا قبل از ابداع زبان ( . سطح کدهای سیستم بود

در اوایـل دهـه   .  احسـاس میشـد  "شـدیدا  نیاز به وجـود یـک چنـین زبـانی    . ا گردآوری کند قبلی مشاهده میشد ، را یکج
بود و تقاضا بـرای انـواع نـرم افزارهـا فشـار زیـادی روی برنامـه         گیری  میالدی ، انقالب رایانه ای در حال شکل1970
برتـر   برنامـه نویسـی   یـک زبـان  درمراکز آموزشی تالش مضاعفی برای ایجـاد  . ایشان اعمال میکرد تواناییهای نویسان و

کامپیوتری بود کـه بعنـوان یـک نیـروی ثانویـه       سخت افزار اما شاید از همه مهمتر تولید و عرضه انبوه. انجام می گرفت 
برای  . دیگر رایانه ها و اسرار درونی آنها پشت درهای بسته نگهداری نمی شد .عمل میکرد روی زبانهای برنامه نویسی

این امر زمینـه تجربیـات   . نمودند  خود پیدا  دسترسی نامحدودی به اسرار ماشینهای" برنامه نویسان واقعابار بود که اولین
 ، زمینه C با ظهور زبان. توانستند ابزارهای مورد نیازشان را ایجاد نمایند  برنامه نویسان همچنین. آزادانه را بوجود آورد 

 توسعه تحقیقاتی درباره یک زبان قدیمی تـر بنـام   نتیجه C زبان . دهای بزرگ در زبانهای برنامه نویسی مهیا ش جهش

Bcpl  زبان. بود Cاولین بار توسط Dennis Ritchie   ابـداع و روی ماشـینهای DEC PDP-11  دارای سیسـتم  

 B منجر به تولـد زبـان   Bcpl . توسعه یافته بود Martin Richards توسط Bcpl زبان. شد  عامل یونیکس اجرا



سـالیان متمـادی ، نسـخه روایـت      برای. منتهی شد  C ابداع شد و سرانجام به زبان Ken thompson وسطشد که ت
 Dennis وBriian Kernighan عرضـه و توسـط   unix روی سیسـتم عامـل   همانی بـود کـه   C استاندارد زبان

Ritchie و در کتـاب "The C programming Language"    1989 در سـال  "بعـدا . توصـیف شـده بـود 
ایجـاد   بسـیاری معتقدنـد کـه    . انتخاب شـد  C برای زبان ANSI استاندارد شد وو استاندارد "مجددا C یالدی زبانم

بطور موفقیت آمیزی تناقضهای موجود  این زبان. بوده است  راهگشای دوران جدیدی در زبانهای برنامه نویسی C زبان
سـاخت یافتـه    ، یک زبان قدرتمند ، کارا و C رآیند ایجاد زباننتیجه ف . قبلی را مرتفع نمود در زبان های برنامه نویسی

، زبان برنامه  C زبان : محسوس اما مهم داشت این زبان یک ویژگی غیر. براحتی قابل آموزش و فراگیری بود  بود که
 قبل از ابداع . نویسان بود 

 
  C زبان

 
. دیگـری بـود    چیـز  C اما زبان. میشد  های اداری طراحییا جنبه های آموزشی داشته یا برای کار زبانهای برنامه نویسی

جنبـه هـای   . و پیاده سازی شده و توسعه یافـت   با کارهای جدی ، طراحی این زبان توسط برنامه نویسان واقعی و درگیر
و بررسـی ، آزمـایش    خود زبان سر و کار داشته و برنامه نویسی می کردنـد مـورد   زبان توسط افرادی که با مختلف این

در . را دوسـت داشـتند    بـود کـه برنامـه نویسـان آن     حاصل این فرآینـد هـم زبـانی   . تفکر مجدد قرار گرفته بود  تفکر و
تعصـب خاصـی    C جایی که برنامه نویسـان نسـبت بـه    برنامه نویسان قرار گرفت تا بسرعت مورد توجه C حقیقت زبان

 توسـط برنامـه   C خالصـه زبـان   بطـور .  برنامه نویسان یافـت  محبوبیت زیادی در بین این زبان مقبولیت و. نمودند  پیدا

ویژگـی را از اجـداد خـود بـارث بـرده       می بینید که جاوا نیز ایـن  "بعدا. نویسان و برای برنامه نویسان طراحی شده است 
  . است

 
 

  ++C نیاز به
 

وسـیعی مـورد    هنوز هم در سطح نگین انگشتری برنامه نویسان بود و C  میالدی زبان80اوایل دهه   و1970طی دهه 
ممکـن اسـت بپرسـید چـه نیـازی بـه زبانهـای         و سـودمند بـوده ،   یک زبان موفق C از آنجاییکه. استفده قرار می گیرد 

طی تـاریخ کوتـاه برنامـه    . است  (Complexity) یعنی پیچیدگی پاسخ شما یک کلمه . جدیدتر وجود داشته است
پاسـخی  ++C . آورده اسـت  از برای شیوه های بهتر مدیریت پیچیدگی را بوجودبرنامه ها نی پیچیدگی فزاینده نویسی

شـیوه هـای برنامـه نویسـی از      . است بوده ++C پیدایش است به این نیاز مدیریت پیچیدگی برنامه ها که زمینه اصلی
 نـه هـا اختـراع شـدند ، برنامـه     بعنوان مثال ، هنگامیکه رایا. نموده اند  تغییر زمان اختراع رایانه تاکنون بطور قابل توجهی

مادامیکه برنامه ها شامل حدود چنـد   . ماشین انجام می گرفت (Binary) استفاده از دستور العملهای باینری نویسی با
بموازات رشد برنامه ها زبان اسمبلی ابـداع شـد تـا برنامـه نویسـان بتواننـد        . دستور العمل بود ، این روش کارآیی داشت

امـا  . بودنـد ، بنویسـند    ماشـین  تر و پیچیده تر را با اسـتفاده از نشـانه هـایی کـه معـرف دسـتورالعملهای      بزرگ های برنامه
باالیی معرفی شدند کـه ابزارهـای مناسـب بـرای مـدیریت       زبانهای سطح پیشرفت و رشد برنامه ها همچنان ادامه یافت و

  . ی دادنددر اختیار برنامه نویسان قرار م برنامه ها را پیچیدگی روزافزون
 

که توسط آن برنامه  مسیر بود، اما زبانی است اگر چه فرترن اولین گام در این. این زمینه فرترن بود  اولین زبان مطرح در



بـا اسـتفاده از   . برنامه نویسی ساخت یافتـه مطـرح شـد      میالدی1960در دهه  .های تمیز و سهل االدراک نوشته میشود
وجـود   امـا حتـی بـا   . آمـد   لین بار امکان راحت نوشتن برنامه های بسـیار پیچیـده بوجـود   او ساخت یافته ، برای زبانهای

رسـید ، پیچیـدگی آن از تـوان مـدیریت      اندازه معینی مـی  روشهای برنامه نویسی ساخت یافته ، هنگامیکه یک پروژه به
  برنامـه نویسـی از مرزهـای   میالدی بسیاری از پـروژه هـای مـدیریت    1980اوائل دهه  در. برنامه نویس خارج می شد 

ایـن روش   . برنامه نویسی ابداع شد برای حل این قبیل مشکالت ، یک روش نوین. یافته گذشتند  برنامه نویسی ساخت
 در همین کتاب بررسی خواهد "بیشتری بعدا با جزئیات oop . می نامند oop را برنامه نویسی شی ئ گرا یا باختصار

امکـان   یـک نـوع روش شناسـی برنامـه نویسـی اسـت کـه        oop : از وش عبارت استتوصیف مختصر این ر شد ، اما
ایجـاد مـی    سـازی و چنـد شـکلی ، را    وراثت ، کپسول: پیچیده از طریق بهره گیری از سه روش  سازماندهی برنامه های

  نویسی جهان است بزرگترین و مهمترین زبان برنامه C در تحلیل نهایی ، اگر چه . کند

 
 خط از 100000 تا 25000محدوده  یک برنامه از هنگامیکه. یتهایی در مدیریت پیچیدگی برنامه ها دارد اما محدود

ایـن   ++C . آن بعنوان یک برنامـه کلـی نـاممکن خواهـد شـد      شود که درک کدها تجاوز نماید، آنچنان پیچیده می
  و مـدیریت  ز ایـن بزرگتـر را نیـز درک   به برنامه نویس کمـک مـی کنـد تـا برنامـه هـایی ا       بین برده و محدودیت را از

 Marry آزمایشـگاه بـل در   هنگامیکـه در  Bjarne stoustrup  مـیالدی توسـط  1979در سـال  ++C . نماید

Hillایالت New jersy  جدیـد را  ابتدا این زبـان  او در. مشغول کار بود ، ابداع شد (C with classes)   نامیـد .
 oop بود که جنبـه هـای   C تداوم زبان ++C . تغییر یافت++C  جدید بهاین زبان  میالدی نام1983اما در سال 

 خسلتها کلیه جنبه ها شکل گرفته ، در بر گیرنده C براساس زبان ++C از آنجایی که زبان .آن اضافه می شد نیز به

(attributes) و مزایای زبان C  موفقیت حتمی قاطعی برای این عوامل دالیل. می باشد C++   ک زبـان  بعنـوان یـ
در .  جدیـد برنامـه نویسـی نبـود    "بـرای ایجـاد یـک زبـان کـامال      حقیقت تالشـی  در ++C ابداع. برنامه نویسی هستند 

تـاکنون دارای   از ابتـدای تولـد   ++C چـون  . شـد  C افزایش تواناییهای زبـان موفـق   منجر به ++C حقیقت پروژه
 اولـین روایـت پیشـنهادی   . ( این زبان هستند  رد نمودنحاضر در تالش استاندا روایتهای گوناگونی شده است ، در حال

ANSI برای استاندارد C++  میالدی مطرح شد  1994در سال ( . 
 
 

  object-oriented programming برنامه نویسی شی ئ گرا

 

 خـالف  بـر . شـی ئ گـرا هسـتند     در حقیقت کلیه برنامـه هـای جـاوا   . گرا هسته اصلی جاوا است  برنامه نویسی شی ئ

C++ روشهای . که در آن امکان گزینش شی ئ گرایی وجود دارد oop زبان جاوا پیوستگی دارنـد کـه    آنچنان با

جنبه هـای   بهمین دلیل این فصل را با بحث. را فرا گیرید  oop اصول ساده جاوا نیز باید حتی قبل از نوشتن یک برنامه

  . داده کـد و :  کـامپیوتری دارای دو عضـو هسـتند    مـی دانیـد کـه کلیـه برنامـه هـای       . مـی کنـیم   آغـاز  oop نظری

یعنی بعضی برنامه ها حول . نمود  سازماندهی عالوه بر این ، یک برنامه را میتوان بطور نظری حول محور کد یا داده اش

 است آنچه تحت تاثیر قرار گرفته "شده و سایر برنامه ها حول محور  نوشته ( کد ( " آنچه در حال اتفاق است "محور 



ــه هســتند   . نوشــته مــی شــوند   ( داده ) "   را مــدل روش اول. اینهــا دو الگــوی مختلــف ســاخت یــک برنام

کدهای فعـال روی داده   بعنوان در این روش یک برنامه. می نامند  (process-oriented model) پردازش گرا

امـا  . وفقیت آمیزی استفاده می کننـد  این مدل بنحو م از C نظیر (procedural) زبانهای رویه ای. ها در نظر گرفت 

  مشکالت بیشـتر  عنوان شد ، بموازات رشد و گسترش برنامه ها ، این روش منجر به بروز قسمتهای قبل همانطوریکه در

پیشـنهاد   روش معروف به برنامه نویسی شی ئ گرا برای مدیریت پیچیدگی فزاینده ، دومین . و پیچیده تری خواهد شد

 یعنـی اشـیائ  و یـک مجموعـه از رابطهـا      یک برنامه را حول محور داده های آن ه نویسی شی ئ گرابرنام. شده است 

(interfaces) را مـی تـوان بعنـوان داده     یک برنامه شی ئ گرا. سازماندهی می کند  خوش تعریف برای آن داده ها

دیـد    خواهیـد "بعدا. مود تلقی ن (data controlling access to code) دسترسی به کدها های کنترل کننده

  . نصیب شما خواهد شد کنترل کننده بسیاری ازمزایای این نوع سازماندهی با شروع بکار واحد داده های

 

 چرا نام جاوا ؟

 

. این پـروژه در ابتـدا پـروژه سـبز نـام داشـت      . متولد شد Sun Micro Systems میالدی در شرکت1991در سال 

 ایجـاد  92بـود کـه در سـال     oakنتیجه کار بر این پروژه زبان. به عهده داشت James Goslingسرپرستی پروژه را

به معنای بلوط است و زمانی که جیمز از پنجره اتاق کارش به یک درخت بلـوط نگـاه مـی کـرد، ایـن نـام را        oak.شد

راد تـیم پـروژه   بنـابراین افـ  . تصمیم گرفت نامی بهتر برای محصول خود برگزینـد  Sunبرگزید؛ اما پس از مدتی شرکت

 پـس از نصـف روز بحـث و         . سبز به یک کافی شاپ نزدیک شرکت رفتند، تا نامی دیگر برای ایـن زبـان انتخـاب کننـد                   

 Andy bechtolsheim و James Gosling ، Arthur Van hoffکه مخفـف نامهـای   ، JAVAبررسی

 کافی شاپ برگزار شده بـود، یـک فنجـان قهـوه           مراسم نامگذاری در    از آنجا که    . است به عنوان نام این زبان انتخاب شد       

 .  در نظر گرفته شدجاوا نماد به عنوان داغ

 

  Abstraction تجرید



اسـتفاده از تجریـد مـدیریت مـی      افراد پیچیدگی ها را با . تجرید یک عنصر ضروری در برنامه نویسی شی ئ گرا است

 آنهـا . نمیکنند  مجموعه ای از هزاران قطعات منفک از هم تفکرهرگز بعنوان اتومبیل مردم درباره بعنوان نمونه ،. نمایند 

ایـن تجریـد بـه مـردم      . منحصر بفرد تلقی می کنند را بعنوان یک شی ئ خوب تعریف شده دارای نوعی رفتاراتومبیل 

باشـند   زایـی فروشی بروند ، بدون اینکه نگران پیچیدگی اج استفاده نموده و به خواربار اتومبیل امکان می دهد تا از یک

  . می دهند که یک اتومبیل را تشکیل

 

 در عـوض آنهـا  . ترمـز را نادیـده بگیرنـد     به نحوه کار موتور ، سیستم های انتقـال و  آنها قادرند براحتی جزئیات مربوط

  . کلی استفاده نمایند مختارند تا از اتومبیل بعنوان یک شی ئ

 

انجـام مـی    (hierarchical) مراتبـی  فاده از طبقـه بنـدیهای سلسـله   های قدرتمند مدیریت تجرید با است یکی از شیوه

سیستم های پیچیده را کنار گذاشته و آنها را بـه اجـزائ کوچـک     مفهوم این امر به شما امکان می دهد تا معنی و. گیرد 

شـامل چنـدین   یـل   اتومباز دید داخلی. یک شی ئ منفرد است  اتومبیل از دید بیرونی ، یک. نمایید تقسیم قابل مدیریت

هر یک از . ایمنی ، سیستم حرارتی ، تلفن سلولی و غیره  فرمان ، ترمزها ، سیستم صوتی ، کمربندهای: زیر سیستم است 

 اتومبیـل  بعنـوان نمونـه ، سیسـتم صـوتی    . خود از واحدهای تخصصی کوچکتری تشکیل شده اند این زیر سیستم ها بنوبه

 ترتیب بـر پیچیـدگی   شما بدین نکته مهم این است که. پخش صوت است و یا یک  CD شامل یک رادیو، یک پخش

تجریـدهای سلسـله مراتبـی     . سلسله مراتبـی ، فـائق مـی آییـد     تجرید با استفاده از) یا هر سیستم پیچیده دیگر ( اتومبیل 

ک برنامـه پـردازش   یـ  داده هـای . کامپیوتری نیز پیـاده سـازی نمـود    پیچیده را می توان در مورد برنامه های سیستم های

بـه   یـک ترتیـب از مراحـل پـردازش را مـی تـوان       . توسط تجرید اشیائ عضو آن ، منتقل نمود گرای سنتی را می توان

رفتار منحصر بفـرد خـودش را تعریـف     بدین ترتیب ، هر یک از این اشیائ. نمود مجموعه ای از پیامها بین اشیائ تبدیل

پیامهایی که به آنها می گویند چکاری  موجودیتهای واقعی رفتار کنید که به عنوانمی توانید با این اشیائ ب. کرد  خواهد

مفاهیم شی ئ گرایی در قلب جاوا  . هسته اصلی برنامه نویسی شی ئ گراست این. دهند ، مرتبط و وابسته هستند  انجام

مفـاهیم چگونـه در برنامـه     همیـد ایـن  مهم اینست که بف. بشری نیز هستند اند ، همچنانکه پایه اصلی ادراکات قرار گرفته

طبیعـی بـرای    برنامه نویسی شی ئ گـرا یـک نمونـه قدرتمنـد و     خواهید دید که. پیاده سازی می شوند  های کامپیوتری

اصـلی   حیات هر یک از پـروژه هـای نـرم افـزاری     بر تغییرات غیر منتظره فائق آمده و چرخه تولید برنامه هایی است که



، هـر گـاه اشـیائ خـوش تعریـف و       بعنـوان نمونـه  . را همراهی مـی کننـد    (  رشد و سالخوردگیشامل مفهوم سازی ،( 

میتوانیـد قسـمتهای مختلـف     اختیار داشته باشید ، آنگاه بطـور دلپـذیری   قابل اطمینان به این اشیائ را در رابطهای تمیز و

  . ییدسیستم خارج نما قدیمی تر را بدون ترس جابجا نموده یا بکلی از یک سیستم

 

  oop اصل سه

 

. تا مدل شی ئگرا را پیـاده سـازی نماییـد    میدهند کلیه زبانهای برنامه نویسی شی ئگرا مکانیسمهایی را در اختیار شما قرار

 و چنــد شــکلی  (inheritance) وراثــت (encapsulation) ایــن مــدل شــامل کپســول ســازی    

(polymorphism) فاهیم خواهیم داشتبه این م اکنون نگاه دقیقتری . می باشد .  

 

  encapsulation کپسول سازی

 

در یک کپسول فرضـی  ( نموده  گرد آوری کپسول سازی مکانیسمی است که یک کد و داده مربوط با آن کد را یکجا

مـی تـوان   . سوئ استفاده های غیـر مجـاز محافظـت مـی نمایـد       دخالت یا و کپسول بدست آمده را در مقابل) قرار داده 

 غیرمعمول درنظر گرفت که کد داده مربوطه را نسبت به دستیابیهای (wrapper) لفافه بعنوان یک زی راکپسول سا

به کد و داده موجود داخـل لفافـه    دستیابی . و غیر منتظره سایر کدهای تعریف شده در خارج از لفافه محافظت می کند

را  اتومبیـل  اتوماتیـک در یـک   ی ، سیستم انتقـال در دنیای واقع .خواهد شد از طریق رابطهای خوب تعریف شده کنترل

مثـل سـرعت    : سازی می کنـد  شما را کپسول اتومبیل سیستم صدها بیت از اطالعات درباره موتور این. بگیرید  درنظر

یک کاربر قفط یک راه برای تاثیر نهادن  شما بعنوان . حرکت شما ، شیب سطح در حال حرکت و موقعیت اهرم انتقال

برگشـتی یـا    بوسیله تغییر اهرم انتقال دهنده ، اما با اسـتفاده از سـیگنالهای   : خواهید داشت سول سازی پیچیدهدر این کپ

  .تاثیری بگذارید بیلانید روی سیستم انتقال قدرت اتومپاک کن شیشه جلو ، نمی تو برف

 

. بفـرد  بـرای سیسـتم انتقـال اسـت       والبتـه منحصـر   یک رابط خوب تعریف شده) اهرم انتقال دنده ( بنابراین دست دنده 

مثال ،  بعنوان. می افتد ، تاثیری بر اشیائ خارج از سیستم نخواهد داشت  انتقال اتفاق مضاف بر اینکه آنچه درون سیستم

اتوموبیلها کپسول سازی شـده ،   سیستم انتقال از آنجاییکه. را روشن نمی کنند  اتومبیل انتقال ، چراغهای جلو دنده های



 کـاربر  اما از نقطـه نظـر  . دلخواه خود را طراحی و پیاده سازی نمایند  سیستم های انتقال قادرند اتومبیل تولید کنندهدهها 

کامپیوتر نیز پیاده سـازی   در برنامه نویسی درست همین ایده را می توان. همه این سیستم ها یکسان کار می کننداتومبیل 

می داند چگونه به آنها دسترسی یافته و میتواند صـرفنظر از    که هر کسیاست قدرت کدهای کپسول شده در این. نمود 

  . ترس از تاثیرات جانبی از آنها استفاده نماید اجرا و بدون جزئیات

 

ایـن کتـاب    جزئیـات بیشـتری در   اگر چه کالس بـا . انجام می گیرد  (class) سازی بر اساس کالس در جاوا کپسول

کالس توصیف کننده سـاختار و رفتـاری    .سودمند خواهد بود تصر بعدی در این موردبررسی خواهد شد ، اما بحث مخ

هر شی ئ در یـک کـالس شـامل سـاختار و     . اشیائ اشاعه خواهد یافت  یک مجموعه از است که توسط) داده و کد ( 

نیـز مـی    " کـالس   نمونـه هـایی از یـک   "بهمین دلیل ، به اشـیائ گـاهی   . توسط همان کالس است  تعریف شده رفتار

وقتی یک کـالس   . فیزیکی است واقعیت بنابراین ، یک کالس یک ساختار منطقی است ، یک شی ئ دارای. گویند 

ایـن عناصـر را   . می دهند ، مشـخص مـی نماییـد     را تشکیل بوجود می آورید ، در حقیقت کد و داده ای که آن کالس

  . نامند یک کالس می (members) اعضائ

 

 یا متغیرهای نمونه (member variables)ه تعریف شده توسط کالس را بعنوان متغیرهای عضوبطورمشخص ، داد

(instance variables)  مـی کنـد را روشـهای عضـو     داده هـا عمـل   کدی کـه روی آن . می نامند member 

methods یا فقط روشها (methods) اگر با . نامند می Cو C++  نامـه  و آشنا باشید می دانیـد کـه روش در بر

روشها  شده جاوا در برنامه های خوب نوشته. و می باشد ++C وC در زبانهای (function) همان تابع نویسی جاوا

رابط یک کالس توسط روشهایی تعریـف   رفتار و یعنی که. توصیف کننده چگونگی استفاده از متغیرهای عضو هستند 

  . می کنند عمل می شوند که روی داده های نمونه مربوطه

 

پنهـان کـردن پیچیـدگی     اسـت ، روشـهایی بـرای    چون هدف یک کالس پیاده سازی کپسول سازی برای موارد پیچیده

ــا متغیــر داخــل یــک  هــر. اجــزائ در داخــل یــک کــالس وجــود دارد   کــالس ممکــن اســت خصوصــی  روش ی

privateعمومییاpublic   خـارج از  کننده هـر چیـزی اسـت کـه کـاربران      عمومی یک کالس ، معرفی رابط. باشد 

دسترسـی   و داده های خصوصی فقط توسط کدهای عضـو یـک کـالس قابـل     روشها. دانستن آنها دارند  کالس نیاز به



 .روش خصوصی دسترسـی داشـته باشـد    کد دیگری که عضو یک کالس نباشد، نمی تواند به یک بنابراین هر. هستند 

روشهای عمومی کـالس   نامه شما از طریقبخشهای بر چون اعضائ خصوصی یک کالس ممکن است فقط توسط سایر

بـدان معنـی    البته ، ایـن . غیر مناسب اتفاق نخواهد افتاد  مطمئن باشید که فعل و انفعاالت قابل دسترسی باشند، می توانید

  . چندان زیاد برمال نکند با دقت طراحی شود تا کارکرد داخلی یک کالس را است که رابط عمومی باید

 

  inheritance وراثت

 

موضـوع بسـیار اهمیـت     ایـن . یک شی ئ ویژگیهای شی ئ دیگری را کسب می کند  وراثت رویه ای است که طی آن

بسیاری از دانشها توسط طبقه   گفتیم ،"همانطوریکه قبال . از مفهوم طبقه بندی سلسله مراتبی حمایت می کند دارد زیرا

سـگها    مثال سگهای شکاری طالیی یکی از انواع طبقه بندیهایبعنوان .فهم و مدیریت میشوند بندی سلسله مراتبی قابل

ــتند کـــه بنوبـــه   ــه در کـــالس بزرگتـــری        هسـ ــتانداران خـــونگرم بـــوده کـ   خـــود جزئـــی از کـــالس پسـ

  جداگانـه  بدون استفاده از سلسله مراتب ، باید خصوصیات هر یک از اشـیائ را  . قرار می گیرند تحت عنوان حیوانات

ــود  ــام. توصـــیف نمـ ــا هنگـ ــی ئ  امـ ــیف یـــک شـ ــرای توصـ ــله مراتـــب ، بـ ــتفاده از سلسـ ــافی اســـت  اسـ   کـ

آن شی ئ ممکن اسـت  . نمایید  ، مشخص کیفیتهایی که آن شی ئ را در کالس مربوطه منحصر بفرد و متمایز می سازد

  . باشد خصوصیات عمومی را از والدین خود بارث برده

 

اجازه دهیـد  . عمومی تر باشد  حالت مونه مشخص از یکبدین ترتیب در مکانیسم وراثت ، یک شی ئ می تواند یک ن

 بسیاری از افراد، دنیا را بطور طبیعی بعنوان مجموعه ای از اشیائ می دانند که . تا با دقت بیشتری به این رویه نگاه کنیم

 حیوانـات را بـا   اگر بخواهیـد . سگها  نظیر حیوانات ، پستانداران و. در یک روش سلسله مراتبی بیکدیگر مرتبط شده اند 

. خصوصیات نظیر اندازه ، هوش و نوع اسکلت آنها را مشـخص نماییـد    یک روش تجریدی توصیف نمایید ، باید برخی

توصـیف از   ایـن . ویژگیهای خاص رفتاری دارند ، آنهـا تغذیـه نمـوده ، تـنفس کـرده و مـی خوابنـد         حیوانات همچنین

بخواهید توصیف یک کالس مشخصتر از حیوانات  اگر . ی نامند حیوانات م" کالس "خصوصیات و رفتار را توصیف 

 . مثل پستانداران داشته باشید



 

 زیـر کـالس   را یـک  ایـن . خصوصـیات دقیقتـری نظیـر نـوع دنـدانها و آالت پسـتانداری را مشـخص نماییـد          بایـد 

(subclass) از حیوانات و خود حیوانات را کالس باالی (super class)    چـون پسـتانداران   . پسـتانداران گوینـد

 یک زیـر کـالس ارث برنـده درحقیقـت    . خصوصیات حیوانات را بارث برده اند نوعی از حیوانات هستند ، بنابراین کلیه

  . اجداد خود در سلسله مراتب کالس را به ارث می برد خصوصیات کلیه

 
خی از خصوصیات را کپسول سـازی  بر اگر یک کالس. فعل و انفعالی دارند  وراثت و کپسول سازی ارتباط دو جانبه و

همـین   . بعالوه برخی ویژگیهای خاص خـود را خواهنـد داشـت    هر یک از زیر کالسها همان خصوصیات کند ، آنگاه
  پیچیـدگیها بجـای روش هندسـی ، بـروش     به برنامه نویسی شی ئ گرا امکان داده تا در مفهوم ساده و کلیدی است که

ایـن امـر باعـث شـده     . مـی بـرد    خصوصیات از کلیه اجداد خود را بارث ید کلیهیک زیر کالس جد. خطی توسعه یابد 
  . باشد دیگر موجود در سیستم وجود نداشته انفعاالت غیر قابل پیش بینی صادره از کدهای فعل وتا
 
 

  polymorphism چند شکلی
 

کـالس عمـومی از فعالیتهـا     را می توان بـرای یـک   (interface) رابط چند شکلی مفهومی است که بوسیله آن یک
آن هر  که در( یک پشته را در نظر بگیرید . می شود  مشخص توسط طبیعت دقیق یک حالت تعریف فعالیت. بکار برد 

یـک   . باشید که مستلزم سه نوع پشـته باشـد   ممکن است برنامه ای داشته) . خارج می شود  چیزی که آخر آمده ، ابتدا
الگـوریتمی کـه ایـن    . الزم داریـد  مقادیر اعشاری و یکی هم برای کاراکترها یکی برایپشته برای مقادیر عدد صحیح ، 

در . متفـاوت خواهـد بـود    ذخیره شده در هر یک از این پشته هـا  را اجرا میکند، یکسان است ، اگرچه داده های پشته ها
  اد نماییـد ، و بـرای هـر   پشـته ایجـ   (routines) بایـد سـه مجموعـه متفـاوت از روالهـای      یک زبان شی ئ گرا ، شما

یـک مجموعـه کلـی از روالهـای      اما براساس مفهوم چند شکلی در جـاوا میتوانیـد   .مجموعه اسامی متفاوت اختیار کنید
 "تـوان بـا عبـارت     در حالت کلی مفهوم چند شـکلی را مـی   .مشخص نمایید که همگی از یک نام استفاده کنند پشته را

را برای گروهـی   (generic) رابط ژنریک بدین ترتیب قادر هستید یک. د توصیف نمو " یک رابط و چندین روش
عمـومی از فعالیتهـا، مـی     طراحی یک رابط برای مشخص نمودن یک کـالس  با. فعالیتهای بهم مرتبط طراحی نمایید  از

را بـرای  ) اسـت   منظور همـان روش ( است تا عمل مشخصی  این وظیفه کامپایلر. برنامه ها را کاهش داد توان پیچیدگی
 الزم نیست این انتخاب را بصورت دستی انجام برنامه نویس شما بعنوان یک. نماید  هر یک از حاالت مختلف انتخاب

  . استفاده نمایید بیاد سپرده و از آن به بهترین وجه ممکن شما فقط کافی است رابط کلی را. دهید 
 

پـارس   گربه را استشمام کند ، اگر سگ بوی یک. شکلی است سگها ، حس بویایی سگ نوعی چند  در مثال مربوط به
دهانش ترشح کـرده و بطـرف ظـرف غـذا      را استشمام کند ، بزاق اگر سگ بوی غذا. کرده و بدنبال گربه خواهد دوید 

 تفاوت در آن چیزی است کـه . سگ است که فعالیت می کند  دو حالت این حس بویایی در هر. حرکت خواهد کرد 



جـاوا   مفهوم کلی را مـی تـوان در   همین. داده ای که به سیستم بویایی سگ وارد می شود  ی شود ، یعنی نوعاستشمام م
  . جاوا را ساماندهی کرد پیاده سازی نمود و روشهای متفاوت درون برنامه های

 
 

و   کپسولسـازی هنگامیکه مفـاهیم چنـد شـکلی ،    چند شکلی ، کپسول سازی و وراثت در تقابل با یکدیگر کار می کنند
  و برای تولید یک محـیط برنامـه نویسـی بکـار بـریم ، آنگـاه برنامـه هـایی تنومنـد و          وراثت را بطور موثری تلفیق نموده

شـده ازکالسـها، پایـه ای     یک سلسله مراتـب خـوب طراحـی   . غیر قابل قیاس نسبت به مدلهای رویه گرا خواهیم داشت 
کپسـول  . آنها وقـت و تـالش زیـادی صـرف نمـوده ایـد       ی توسعه و آزمایشاست برای استفاده مکرر از کدهایی که برا

 را که به رابط عمومی برای کالسهای شما بستگی دارند ، بدون شکسـته شـدن   کدهایی سازی به شما امکان می دهد تا

ابل خوانـدن و  قابل حس ، ق کدهای تمیز چند شکلی به شما امکان می دهد تا. سازیهای دیگر استفاده نمایید  برای پیاده
  . دارای قابلیت ارتجاعی ایجاد نمایید

 
از . طراحی شی ئ گرا را توصـیف مـی کنـد      قدرت"کامال اتومبیل از دو مثالی که تاکنون استفاده شده ، مثال مربوط به

 های کامپیوتریدرباره رفتارها هستند ، اما اتوموبیلها شباهت بیشتری با برنامه  نقطه نظر وراثت ، سگها دارای قدرت تفکر

. از وسـائط نقلیـه را مـی راننـد     ) کالسـها   زیر( کلیه رانندگان وسائط نقلیه با اتکائ به اصل وراثت انواع مختلفی . دارند 
یک مرسدس بنز ، یا یک پورشه ، یا یک استیشن خـانوادگی باشـد ، کمـابیش     یک مینی بوس مدرسه ، یا اتومبیل خواه

 تمرین با دنده های یک بعد از کمی. سیستم انتقال قدرت ، ترمز ، و پدال گاز هستند کرده ، همگی دارای  یکسان عمل
دنده اتوماتیک را فرا می گیرنـد ، زیـرا افـراد       اتومبیل   معمولی با یک   اتومبیل   ، اکثر افراد براحتی تفاوت بین یک      اتومبیل  

  . کالس باال ، یعنی سیستم انتقال را درک می کنند بطور اساسی
 

رابطهایی هسـتند   پدالهای گاز و ترمز. دارند  و کار دارند همواره با جوانب کپسول شده ارتباط سر اتومبیل ی که باافراد
 بتوانید براحتی و سهولت با این سیستم های پیچیـده کـار   دید شما پنهان نموده تا که پیچیدگی سیستم های مربوطه را از

شما با توصیف  تاثیری بر ارتباط گیری اتومبیل ف ترمز و اندازه تایرهایموتور ، شیوه های مختل پیاده سازی یک. کنید 
 .کالس پدالها نخواهند گذاشت

   
اجـرای طیـف وسـیعی از گزینـه هـا       سازی برای اتومبیل توانایی کارخانه های آخرین خصوصیت ، چند شکلی ، بوسیله

یـا همـان ترمزهـای     ست از سیستم ترمز ضـد قفـل  کارخانه ممکن ا بعنوان مثال. وسیله نقلیه منعکس می شود  روی یک
  سیلندر استفاده نماید8 ،یا 6 ،4هیدرولیک یا چرخ دنده ای ، نیز از موتورهای  معمولی ، فرمان

 مـی چرخانیـد تـا جهـت حرکـت      متوقـف شـود ، فرمـان را    اتومبیـل  در هر حال شما روی پدال ترمز فشار می دهید تا . 
موارد  در این. فشار می دهید  بخشیدن به حرکت روی پدال گاز ای شروع حرکت یا شتاب، و بر را تغییر دهیداتومبیل 

 است ایجاد کنترل روی تعداد متفاوتی از عملکردها استفاده شده از یک رابط برای
 

شده تا اجزائمنفـک بـا یکـدیگر     باعث  مشخص است که استفاده از مفاهیم کپسول سازی ، وراثت و چند شکلی"کامال
همین وضعیت در برنامه های کامپیوتری مشاهده . را بدهند   اتومبیل    شده و تشکیل یک شی ئ واحد تحت عنوان         ترکیب
تـا   هم قرار مـی دهـیم   از اصول شی ئ گرایی ، قطعات مختلف یک برنامه پیچیده را در کنار بوسیله استفاده . می شود



خش گفتیم که کلیه برنامه نویسان جاوا خواه نـاخواه شـی   این ب در ابتدای یک برنامه منسجم ، تنومند و کلی حاصل شود
 . پلی مورفیسم آشنا خواهند شدجاوا با مفاهیم کپسول سازی ، وراثت و ئ گرا کلیه برنامه نویسان

 
  مروری بر جاوا

 
 

 در ارتبـاط  ایـن اجـزائ  . منفـک از هـم نیسـتند     جاوا مجرد یا نظیر سایر زبانهای برنامه نویسی کامپیوتر ، عناصر و اجزائ
 این پیوستگی اجزائ در عین حـال توصـیف یکـی از وجـوه    . آن زبان می شوند  بکار افتادن تنگاتنگ با یکدیگر سبب

ــن  ــاص ای ــازد    خ ــی س ــکل م ــان را مش ــا. زب ــان   "غالب ــن زب ــب ای ــی از جوان ــاره یک ــتن   بحــث درب ــتلزم داش   مس

امکان داده برنامه های ساده ای توسط زبان جـاوا   در قسمتهای بعدی به شما. اطالعات پیش زمینه در جوانب دیگر است 
   نوع بندی شده است"جاوا یک زبان کامال. نوشته و درک نمایید

 
بینیم کـه معنـای دقیـق ایـن موضـوع       اکنون. جاوا ناشی از همین موضوع است  در حقیقت بخشی از امنیت و قدرتمندی

 " و دقیقـا "نـوع کـامال   ک نـوع دارد و بـاالخره اینکـه هـر    عبارتی یـ  اول اینکه هر متغیری یک نوع دارد ، هر . چیست
پارامترهـایی   خواه بطور مستقیم و صـریح یـا بوسـیله    (assignments) اینکه ، کلیه انتسابها دوم. تعریف شده است 

 یبدین ترتیب اجبار خودکـار یـا تالقـ   . می شوند  کنند ، از نظر سازگاری انواع کنترل که در فراخوانی روشها عبور می
را کنتـرل   جاوا کلیه عبارات و پارامترهـا  کامپایلر. زبانهای برنامه نویسی پیش نخواهد آمد انواع در هم پیچیده نظیر سایر

هر گونه عدم تناسب انـواع ، خطاهـایی هسـتند     . سازگاری بهم را داشته باشند می کند تا مطمئن شود که انواع ، قابلیت
  . کامپایل نمودن کالس را پایان دهد ، تصحیح شوند قبل از اینکه کامپایلر عمل که باید

 
نسبت به هر زبـان دیگـری نـوع بنـدی      و هستید ، بیاد بسپارید که جاوا++C وC اگر دارای تجربیاتی در زبانهای: نکته 

همچنـین  . توانید یک مقدار اعشاری را به یک عدد صحیح نسبت دهید  می و++C وC بعنوان مثال در. شده تر است 
کنتـرل انجـام مـی     امـا در جـاوا ایـن    . شدید انواع بین یک پارامتر و یک آرگومان انجام نمی گیرد کنترل C زبان در

اجـرای   اما بیاد داشته باشید که. کننده بنظر آید  جاوا در وهله اول کمی کسل ممکن است کنترل شدید انواع در. گیرد 
 کدهای شمااحتمال بروز خطا در  این امر در بلند مدت سبب کاهش

 
  چرا جاوا برای اینترنت اهمیت دارد

 
 

تـاثیرات پـیش برنـده ای روی اینترنـت داشـته       نویسی قرار داد و در عوض جـاوا  اینترنت جاوا را پیشاپیش زبانهای برنامه
فضـای الکترونیکـی    جاوا سبب گسترش فضای حرکت اشیائ بطور آزادانـه در  : دلیل این امر بسیار ساده است . است
رایانـه شخصـی شـما     انتقال بـین سـرویس دهنـده و    یک شبکه ، دو نوع طبقه بندی وسیع از اشیائ در حال در. شود می 

 و برنامــــــــه هــــــــای فعــــــــال (passive) اطالعــــــــات غیــــــــر فعــــــــال: وجــــــــود دارد 

(active)و پویا (dynamic) . هنگامیکه پست الکترونیکی بعنوان نمونه e-mail  را مـرور مـی کنیـد ، در     خـود
مادامیکـه از آن   برنامه را گرفته و بـار گـذاری مـی کنیـد ،     حتی هنگامیکه یک. غیر فعال هستید  ررسی داده هایحال ب

انتقـال بـه رایانـه     امـا نـوع دوم اشـیائی کـه امکـان     . هسـتند   کدهای برنامه بعنوان داده های غیر فعال برنامه استفاده نکنید



ارائه و انتقـال   برنامه ای اگر چه توسط سرویس دهنده چنین. را هستند برنامه های پویا و خود اج شخصی شما را دارند ،
 بعنوان نمونه سرویس دهنـده قـادر اسـت برنامـه ای را     . روی رایانه سرویس گیرنده است می یابد ، اما یک عامل فعال

  برنامه های پویا وبهمان اندازه که . های ارسالی توسط سرویس دهنده را نمایش دهد بوجود آورد که اطالعات و داده

قبـل از  . امنیت و قابلیت حمـل هسـتند    نسبت نیز دچار مشکالتی در زمینه شبکه ای شده موردتوجه قرار گرفته اند بهمان
خواهیـد دیـد ،    همانطوریکـه . ورودیهـایی بـود کـه اکنـون وجـود دارنـد        الکترونیکی شامل فقط نیمی از جاوا ، فضای

  :  برنامه ها باز نموده استدرها رابرای یک شکل جدید ازجاوا
 

  (applets) ریز برنامه ها
 
 

  برنامه های کـاربردی : برنامه می توان استفاده نمود از جاوا برای تولید دو نوع ریز برنامه ها و برنامه های کاربردی جاوا

(applications) ها و ریز برنامه (applets) . انه شـما و تحـت   روی رای یک برنامه کاربردی برنامه ای است که
مشـابه برنامـه هـای     کاربردی ایجاد شـده توسـط جـاوا    بدین ترتیب یک برنامه. یک سیستم عامل اجرا می شود  نظارت

تولیـد برنامـه هـای کـاربردی اسـتفاده میکنـیم ،        هنگامیکـه از جـاوا بـرای   . بـود  و خواهـد ++C وC ایجاد شده توسط
ها  جاوا برای تولید ریز برنامه اما ویژگی. رنامه نویسی مشاهده نمی کنیم زبانهای ب زیادی بین این زبان و سایر تفاوتهای

بـرای انتقـال و حرکـت روی     یک برنامـه کـاربردی اسـت کـه     (applet) یک ریز برنامه. دارای اهمیت زیادی است 
  برنامـه یـک ریـز برنامـه در حقیقـت یـک     . طراحی شـده اسـت    مرورگر قابل انطباق با جاوا اینترنت و اجرا توسط یک

یک تصویر، یک فایـل صـوتی یـا     در سراسر اینترنت قابل بارگذاری باشد ، درست مثل ظریف جاوا است که بطور پویا
و شباهتی با یـک تصـویر    یک برنامه کاربردی هوشمند است تفاوت اصلی در اینست که ریزبرنامه.قطعه ویدئویی  یک

ایجـاد تغییـرات    قادر به عکس العمل در برابر ورودی کاربر و رنامهبعبارت دیگر این ب. ندارد  متحرک یا فایل رسانه ای
  . پویا است

 
و قابلیـت حمـل را پشـت سـر      امنیـت  برنامه های جاوا بسیار جالب و هیجان انگیزند و قادرند دو مشکل اصلی یعنـی  ریز

  . قرار دهیممشکل را بیشتر مورد بررسی  این دو قبل از ادامه بحث بهتر است مفهوم اصلی. بگذارند 
 

  امنیت
 

گـذاری مـی کنیـد بـا خطـر یـک        را بار (normal) هستید ، هرگاه که یک برنامه عادی همانطوریکه خودتان هشیار
بتنـاوب گرفتـه و بارگـذاری مـی      کاربران ، برنامه های قابل اجرا را قبل از جاوا اکثر. ویروسی مواجه خواهید شد  حمله

حـال بسـیاری از    با ایـن . برنامه ها می کردند  (Scanning) اسکن  زدایی اقدام بهاجرا برای ویروس کردند و قبل از
برنامه های مزاحم  عالوه بر ویروسها ، نوع دیگری از . به حمله ویروسها به سیستم خود نگران بودند این کاربران نسبت

کارتهـای    اطالعـات خصوصـی نظیـر شـماره    برنامه هـا قادرنـد   این نوع. برابر آنها نیز ایمن ماند  وجود دارند که باید در
 محلـی رایانـه شـما را کشـف نمـوده و      بانکی و کلمات عبور برای جستجو درسیستم فایلهای اعتباری ،ترازهای حساب

برنامـه شـبکه ای شـده ، بـر ایـن       بـین رایانـه شـما و    (firewall) آتـش  جاوا توسط ایجاد یک دیواره. استفاده نمایند 
  . است مشکالت فائق آمده



 
جـاوا را   بـا اطمینـان ریزبرنامـه هـای     قابـل انطبـاق بـا جـاوا در وب اسـتفاده میکنیـد، میتوانیـد        هنگامیکه از یک مرورگر

جاوا یک برنامه خاص جاوا . ای داشته باشید  و برنامه های مزاحم واهمه بارگذاری نمایید، بدون اینکه از حمله ویروسها
رایانـه را نمـی دهـد و     صر کرده و اجازه دسترسی این برنامه به سایر بخشهایمنح خاص اجرایی مربوطه اش را به محیط

یکـی از مهمتـرین جنبـه     ریز برنامه ها بصورت مطمـئن  توانایی بارگذاری. ترتیب مشکل امنیت را حل کرده است  بدین
  . های جاوا است

 
  قابلیت حمل

 
سیسـتم هـا بـا     می گیرند و بسیاری ازایـن  ا مورد استفاده قرارها و سیستم های عامل در سراسر دنی انواع مختلفی از رایانه
انواع مختلف سیستم ها و محیط های عامل متصـل بـه    بتوانند بطور پویا روی برای اینکه برنامه ها. اینترنت متصل میشوند

ه بـزودی  همانطوریکـ  . برای تولید کـدهای اجرایـی و قابـل حمـل مـورد نیـاز اسـت        بارگذاری شوند ، وسائلی اینترنت
 . شد  ایجاد قابلیت حمل نیز خواهد دید ، همان مکانیسمی که امنیت را بوجود می آورد سبب خواهید

 
  خصلتهای جاوا

 
چـه امنیـت و قابلیـت حمـل ،      اگـر . نخواهـد شـد   هیچ بحثی درباره اصل و نسب جاوا بدون بررسی خصلتهای آن کامـل 

اما عوامل دیگری هم وجود دارنـد کـه در شـکل نهـایی ایـن       ودندگیری جاوا ب نیروهای اصلی تسریع کننده روند شکل
  . شده اند جاوا معرفی مالحظات کلیدی توسط تیم جاوا در اصطالحات زیر و بعنوان خصلتهای این. داشتند  زبان تاثیر 

 
  simple  ساده •
  secure  ایمن •
  portable  قابل حمل •
  object-oriented  شی ئ گرا •
  Robust قدرتمند •
  Multithreaded شده ند نخ کشی چ •
  Architecture-neutral  معماری خنثی •
  Interpreted  تفسیر شده •
  High-performance  عملکرد سطح باال •
  Distributed  توزیع شده •
  Dynamic  پویا •

 
 بـه یـک بررسـی    خصلتهای جاوا را یک اکنون سایر. حمل  ایمن و قابل:  دو تا از این خصلتها را بررسی کرده ایم "قبال

  . خواهیم نمود



 
 

  ساده
 

فرض کنـیم کـه شـما    . بکار می برند  جاوا طوری شده که برنامه نویسان حرفه ای بسادگی آن را فراگرفته و بطور موثری
 بـا مفـاهیم شـی ئ    "اگـر قـبال  . کار با جاوا مشکل زیادی نخواهید داشـت   تجربیاتی در برنامه نویسی دارید ، آنگاه برای

یـک برنامـه نـویس     اگـر  از همـه بهتـر اینکـه   . باشید ، آنگاه آموختن جاوا باز هم آسان تر خواهد شد  شده شناگرایی آ
و ++C وC چـون جـاوا دسـتور زبـان     . باشید ، حرکت بطـرف جـاوا بسـیار راحـت انجـام مـی گیـرد        ++C مجرب

 برای کـار بـا جـاوا دچـار مشـکل      برده ، اکثر برنامه نویسان بارث را ++C همچنین بسیاری از جوانب شی ئ گراییو
  تـر  یـا در جـاوا داخـل نشـده و یـا بـا روشـی آسـان         ++C اینکـه بسـیاری از مفـاهیم پیچیـده     بر عالوه. نخواهند شد 

و خاصیت دیگـری در جـاوا وجـود دارد    ++C وC فراسوی شباهتهای جاوا با . و ساده تر مورد استفاده قرار گرفته اند
در . نداشـته باشـد    جاوا تالش کرده که جنبه های اسـتثنایی و خـارق العـاده    :  تر می کندآن را بسیار ساده که فراگیری

  . یک وظیفه وجود دارد  توصیف شده برای انجام"تعداد اندکی از شیوه های کامال جاوا ،
 
 

  شی ئ گرا
 

انطبـاق بـا سـایر زبانهـای برنامـه      منبع آن قابل  نشده تا کد اگر چه این زبان از اجداد خود تاثیر گرفته ، اما طوری طراحی
 نتـایج ایـن   یکـی از . جاوا اجازه داده تا آزادانه روی یک تخته سنگ حکاکی نمایند  به تیم این خاصیت. نویسی باشد 

  (objects)اشــــیائ آزادی در طراحــــی ، یــــک روش تمیــــز، قابــــل اســــتفاده و واقعیــــت گــــرا بــــرای 

  اشــــیائ مــــواردی را بــــه اولیــــه براســــاسجــــاوا از بســــیاری از محــــیط هــــای نــــرم افــــزاری  . اســــت 

 و نظریـه واقعیـت   "اسـت   .  هر چیزی یک شی"عنوان  تحت (purist) عاریت گرفته و توازنی بین نظریه لفظ قلمی
شی ئ در جاوا بسیار ساده و براحتی قابل گسـترش اسـت    مدل. بوجود آورده است  "  جلوی راه من قرار نگیر"گرایی 

غیـر شـی ئ تلقـی مـی      بعنـوان عملکردهـای سـطح بـاالی     (integers) اعداد صحیح  نظیرحالیکه انواع ساده آن در
  . شوند

 
  قدرتمند

 
ایـن برنامـه هـا بایـد در طیـف       تقاضاهای غیر عادی بـرای برنامـه هاسـت ، زیـرا     محیط چندگانه روی وب ایجاب کننده

برنامـه هـای قدرتمنـد بـوده       توانـایی ایجـاد  جـاوا اولویـت اول   بدین ترتیب در طراحی. سیستم ها اجرا شوند  وسیعی از
اشـتباهات   از نواحی کلیدی محدود می کند تا مجبور شـوید  جاوا شما را به تعداد محدودی برای کسب اطمینان. است 

اشـتباهات رایـج    را از نگرانـی دربـاره بسـیاری از    در همین حال جاوا شما. خیلی زود پیدا کنید  خود را در توسعه برنامه
کـد    نوع بندی شده است ، هنگام کامپایل"زبان کامال از آنجاییکه جاوا یک. می رهاند  ز خطاهای برنامه نویسیناشی ا

اشـکاالت   در حقیقـت بسـیاری از  . می نمایـد   این زبان کدهای شما را هنگام اجرا نیز کنترل اما. شما را کنترل می کند 
آگاهی بر اینکـه آنچـه   . ناممکن شده اند  اد می شوند ، در جاواحین اجرا ایج هارددیسک به شیار که اغلب در حالتهای



  شـــرایط متغیــر عمـــل مــی کنــد ، یکـــی از جنبــه هـــای     نوشــته ایـــد بصــورتی قابـــل پــیش بینــی در     شــما 

  . اصلی جاوا است
مـدیریت حافظـه و    اشـتباهات در  :قدرتمندی جاوا، دو دلیل عمده شکست برنامه ها را درنظـر بگیریـد   برای درک بهتر

مدیریت حافظه در محیطهای برنامه نویسی سنتی یکی از  . ( اجرا یعنی خطاهای حین( شرایط استثنایی پیش بینی نشده 
 حافظـه پویـا را   و برنامه نویس باید بصورت دستی کل++C وC بعنوان نمونه در. است  آزار دهنده وظایف دشوار و

نمونه گـاهی برنامـه نویسـان فرامـوش      بعنوان. می شود  مشکالتیاین امر گاه منجر به بروز . تخصیص داده و آزاد نماید 
 کـه  یا از این بدتر ، ممکن است تالش کننـد حافظـه ای را  . آزاد نمایند  تخصیص یافته ، "می کنند حافظه ای راکه قبال

یص مجدد حافظه و تخص مدیریت تخصیص جاوا بوسیله. از کد ایشان در حال استفاده است ، آزاد نمایند  توسط بخشی
 خودکار انجام می گیرد، زیرا "حقیقت تخصیص مجدد کامال در. ( است   این مشکالت را از میان برداشته"حافظه واقعا

 سـنتی  محیط های شرایط استثنایی در. ) برای اشیائ غیر قابل استفاده تهیه نموده است  سطل آشغال جاوا یک مجموعه
افتند و باید توسط ساختارهای بد ترکیب  اتفاق می ا"file not found" ای" تقسیم بر صفر "اغلب در حالتهایی نظیر 

  object-orientedبوسـیله تـدارک اداره اسـتثنائات شـی ئ گرایـی      ایـن زمینـه   جـاوا در . و زمخت مدیریت شوند 

دیریت توسط برنامه شما م هنگام اجرا در یک برنامه خوش ساخت جاوا، کلیه خطاهای. این مشکل را حل کرده است  
  . خواهد شد

 
  چند نخ کشی شده

 
 (interactive) فعـل و انفعـالی   نیازمندیهای دنیای واقعـی بمنظـور ایجـاد برنامـه هـای شـبکه ای و       جاوا برای تامین

نخ کشـی حمایـت مـی کنـد کـه امکـان نوشـتن         برنامه نویسی چند برای تکمیل این هدف ، جاوا از. طراحی شده است 
  سیسـتم حـین اجـرای جـاوا ، یـک راه حـل      . چندین کار را انجام می دهنـد   که در آن واحد دهدبرنامه هایی به شما می

ــیار  ــا و بسـ ــردازش    زیبـ ــدین پـ ــانی چنـ ــرای همزمـ ــه بـ ــه   (process) ماهرانـ ــد کـ ــی دهـ ــه مـ   ارائـ

 ااالسـتفاده جـاو   راه حـل سـهل   . های فعل و انفعالی که بنرمی اجرا میشوند را بوجود آورده است امکان ساخت سیستم
را ) و نه یک زیر سیسـتم از چنـد وظیفـه ای    ( تان  خاص برنامه برای چند نخ کشی شده به شما امکان تفکر درباره رفتار

  . می دهد
 

  Architecture-Neutral معماری خنثی
 

ه یکی از مشکالت اصلی سر راه برنام . حمل کدها بود یکی از مشغولیتهای اساسی طراحان جاوا موضوع طول و قابلیت
. شـود  برنامه ای را که امروز می نویسید فردا حتی روی همان ماشـین اجـرا   وجود ندارد تا نویسان این است که تضمینی

بدست هـم داده تـا یـک     ممکن است دست سیستم های عامل و پردازنده ها و تغییرات در منابع هسته ای سیستم ارتقائ
دشواری در جاوا و حین اجـرا اتخـاذ نمودنـد تـا بتواننـد ایـن        متعدد وتصمیمات  طراحان جاوا. برنامه را از کار بیندازند 

. همیشه اجـرا کنیـد    و برای یکبار بنویسید ، هر جایی ، هر زمان: هدف آنها عبارت بود از . نمایند  را دگرگون موقعیت
  . این هدف تا حد زیادی توسط طراحان جاوا تامین شد

 
 

  تفسیر شده و عملکرد سطح باال



 
را بوسـیله کامپایـل کـردن یـک نـوع       برنامه هایی قابل انطباق بـا چنـدین محـیط    طوریکه دیدیم ، جاوا قدرت ایجادهمان

حـین اجـرای جـاوا را     این کدها روی هر نوع سیستمی کـه یـک   . واسطه تحت عنوان کد بایتی پیدا کرده است معرفی
   در زمینـه برنامـه هـای چنـد محیطـه سـبب کـاهش       قبلـی  بسـیاری از راه حلهـای  . مـی باشـند    فراهم نماید ، قابـل اجـرا  

از کمبزدهـا و   وPERL ،وBASIC ،Tclسـایر سیسـتم هـای تفسـیر شـده نظیـر       .سـطح عملکـرد برنامـه هـا شـده بـود      
اگـر چـه   . اجـرا شـود    نیـز بخـوبی   cpu روی انواع اما جاوا طوری طراحی شده تا. عملکرد رنج می بردند  نارساییهای

دقیق طراحی شده که می تـوان آنهـا را بسـادگی و     اما کدهای بایتی جاوا آنچنان  شده استصحت دارد که جاوا تفسیر
حین اجرای جـاوا کـه    سیستم های. شما برای عملکردهای سطح باال ترجمه نمود  مستقیم به کدهای ماشین خاص بطور
زایای کدهای مسـتقل از زیربنـا   م دست رفتن هیچیک از  را اجرا می کنند ، سبب از" درست در زمان "بهینه سازی  این

  . زیربناهای متعدد در تناقض با یکدیگر نیستند سطح باال و اکنون دیگر عملگرد. نخواهد شد
 

  توزیع شده
 

حقیقـت ،   در. تبعیـت مـی کنـد     را Tcp/ip توزیع شده اینترنت طراحی شده زیـرا پروتکـل هـای    جاوا مختص محیط
 oak روایت اولیه جـاوا یعنـی  . ندارد  دستیابی به یک فایل دان تفاوتی باچن URL دستیابی به یک منبع توسط آدرس

اشـیائ روی   این امر امکان می داد تـا . آدرسهای داخلی فضای الکترونیکی بود  برای پیام رسانی دربرگیرنده جنبه هایی
 را در یک بسـته نـرم افـزاری بنـام     این رابطها"اخیرا جاوا. رایانه متفاوت ، پردازشهای از راه دور را اجرا نمایند  دو نوع

(RMI) Remote Method Invocation این جنبه یک سطح غیر موازی از تجرد بـرای   . احیائ نموده است
  . دهنده بوجود آورده است سرویس/ گیرنده  برنامه نویس سرویس

 
  پویا
 

که برای ممیزی و حل مجدد دستیابی  اردتوجهی از اطالعات نوع حین اجرا وجود د همراه برنامه های جاوا، مقادیر قابل
در یک شیوه مطمئن و متهورانه مـی   این امر باعث پیوند پویای کد. می گیرند  اشیائ در زمان اجرا مورد استفاده قرار به

   قاطع است ، جایی که اجرا بصورت پویا ارتقائ"کامال (applet) این مسئله برای قدرتمندی محیط ریز برنامه . شود
  

  The Byte codes وی جاوا کدهای بایتیجاد
 

یک کامپـایلر جـاوا، کـدهای     امنیت و قابلیت حمل در این است که خروجی کلید اصلی جادوی جاوا برای حل مشکل
دسـتورالعمل هـایی اسـت کـه       بهینه شده از"یک مجموعه کامال کد بایتی. نیستند، بلکه کدهای بایتی هستند  قابل اجرا

-run) شده که معـادل سیسـتم حـین اجـرای     طراحی (Virtual Machine) مجازی  ماشینبرای اجرا توسط یک

time) جاوا یک مفسر یعنی سیستم حین اجرای. باشد  جاوا (interpreter) این امر ممکن  . برای کد بایتی است
حقیقت اکثر  در. اجرا کامپایل می شود  به کد قابل ++C همانطوریکه اطالع دارید. شگفتی شود است تا حدی سبب

 قابل تفسیر باشند و این امر بلحاظ مسائل اجرایی شده اند که قابل کامپایل نه زبانهای برنامه نویسی مدرن طوری طراحی

 بـا بارگـذاری برنامـه هـا روی     های جاوا قابل تفسیر شدن است به حل مشکالت پیوسـته  اما این واقعیت که برنامه.است 

  .  روشن استدلیل آن. اینترنت کمک می کند 



 
 جاوا قبل از آنکه قابل کامپایل باشـند  از آنجاییکه برنامه های. قابل تفسیر باشد جاوا بگونه ای طراحی شده تا یک زبان

. دلیل آن هم بسیار روشن اسـت  . دارد  در طیف گسترده ای از محیط ها وجود قابل تفسیر هستند، امکان استفاده از آنها
نرم افزاری حین اجـرا   هنگامیکه بسته. هر یک از محیط ها اجرا گردد  ین اجرای جاوا برایاست تا سیستم ح فقط کافی

باشید کـه اگـر چـه     بیاد داشته. قابل اجرا خواهد شد  خاص موجود باشد ، برنامه جاوا روی آن سیستم برای یک سیستم
 مه آنها یک کد بایتی جاوا را تفسیراست ، اما ه از یک محیط تا محیط دیگر متفاوت جزئیات سیستم حین اجرای جاوا

روایتهای  متصل به اینترنت ، بایدcpu  کامپایل می بود ، آنگاه برای هر یک از انواع اگر جاوا یک زبان قابل. می کنند 
ه  راحتترین شیوه برای ایجاد برنام"تفسیر"بنابراین . چندان قابل انطباق نیست این راه حل. مختلفی از جاوا نوشته می شد 

  .  قابل حمل است"واقعا های
 

از آنجایی که اجرای هـر یـک برنامـه     .این واقعیت که جاوا یک زبان قابل تفسیراست ، به مسئله امنیت هم کمک میکند
سیستم فوق می تواند برنامه را دربرگرفته و مانع تولید اثـرات جـانبی    های جاوا تحت کنترل سیستم حین اجرا انجام شده

کـه در زبـان جـاوا     همانطوریکه خواهید دید ، مسئله امنیت نیز توسط محـدودیت هـای خاصـی   . گردد سیستم  خارج از
  . وجود دارد اعمال خواهد شد

 
امـا   . کامپایل شود ، اجرا خواهد شد  کندتر از زمانی که به کدهای اجرایی"میشود، معموال هنگامیکه یک برنامه تفسیر

بایتی امکان اجرای سریعتر برنامـه هـارا بوجـود     استفاده از کد.زیاد نیست  ا چنداندر مورد جاوا این تفاوت در زمان اجر
برای کامپایل کدهای بـایتی   جاوا طوری طراحی شده تا تفسیر شود ، اما محدودیتی اگر چه: یک نکته دیگر  .می آورد

همچنـان جنبـه هـای امنیتـی و      د ،پویا به کدهای بایتی اعمال شو حتی اگر کامپایل. به کدهای معمولی وجود ندارد  آن
محیط های  بسیاری از. همچنان درگیر محیط اجرایی می ماند  می ماند ، زیرا سیستم حین اجرا قابلیت حمل آن محفوظ

نمودن کدهای بایتی به کدهای معمولی  کامپایل ()just in time)" درست در زمان " حین اجرای جاوا این روش
  . می باشند ++C چنین عملکردی قابل رقابت با. ند مورد استفاده قرار می ده را
 

   نوع بندی شده است"جاوا یک زبان کامال
 

ببینیم که معنـای دقیـق ایـن موضـوع      اکنون. جاوا ناشی از همین موضوع است  در حقیقت بخشی از امنیت و قدرتمندی
 " و دقیقـا "نـوع کـامال   الخره اینکـه هـر  عبارتی یـک نـوع دارد و بـا    اول اینکه هر متغیری یک نوع دارد ، هر . چیست

پارامترهـایی   خواه بطور مستقیم و صـریح یـا بوسـیله    (assignments) اینکه ، کلیه انتسابها دوم. تعریف شده است 
 بدین ترتیب اجبار خودکـار یـا تالقـی   . می شوند  کنند ، از نظر سازگاری انواع کنترل که در فراخوانی روشها عبور می

را کنتـرل   جاوا کلیه عبارات و پارامترهـا  کامپایلر. زبانهای برنامه نویسی پیش نخواهد آمد یچیده نظیر سایرانواع در هم پ
هر گونه عدم تناسب انـواع ، خطاهـایی هسـتند     . سازگاری بهم را داشته باشند می کند تا مطمئن شود که انواع ، قابلیت

  . الس را پایان دهد ، تصحیح شوندکامپایل نمودن ک قبل از اینکه کامپایلر عمل که باید
 

نسبت به هر زبـان دیگـری نـوع بنـدی      و هستید ، بیاد بسپارید که جاوا++C وC اگر دارای تجربیاتی در زبانهای: نکته 
همچنـین  . توانید یک مقدار اعشاری را به یک عدد صحیح نسبت دهید  می و++C وC بعنوان مثال در. شده تر است 

  . ید انواع بین یک پارامتر و یک آرگومان انجام نمی گیردشد کنترل C زبان در



کننـده بنظـر    جـاوا در وهلـه اول کمـی کسـل     ممکن است کنترل شدید انواع در. کنترل انجام می گیرد  اما در جاوا این
 .ودمی ش احتمال بروز خطا در کدهای شما اجرای این امر در بلند مدت سبب کاهش اما بیاد داشته باشید که. آید 

 
 :جاوا و در آخر 

 ساده -

  شىء گرا-

 (Portable) ـ قابل انتقال

 (Distributed) شده توزیع ـ

 ـ کارایى باال

 (Interpreted) ـ ترجمه شده

  Multithreaded ـ

 ـ پویا

 (Secure)  ایمن-

 ) نیست  Open Sourceاما ( جاوا مجانی -
 
 :بع امن
 

http://www.irandevelopers.com/ 
http://docs.sun.com 
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