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آموزش زبان برنامه نویسی جاوا
JDK آموزش نصب
جلسه اول
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مفاهیمی که در این جلسه یادمیگیریم.....
 با نرم افزار  JDKآشنا میشیم.
 با روش دانلود نرم افزار  JDKآشنا میشیم.
 با روش نصب  JDKآشنا میشیم.
 با روش معرفی  JDKبه سیستم عامل آشنا میشیم.

رحمان زارعیRAHMAN.ZARIE92@GMAIL.COM

https://telegram.me/joinchat/CLeI5D-bayi72a9OzIESA
www.javapro.ir

JAVA TUTORIAL

SWEET

3|JAVA Programming

EASY SIMPLE

قبل از شروع برنامه نویسی جاوا نیاز هست سری ابزار های مورد نیاز را نصب کنیم یکی از این نرم افزار ها JDK
هست.
برای کامپایل کردن ،رفع اشکال و توسعه برنامه های جاوا نیاز به نرم افزاری به نام ( Java Development Kit )JDKداریم.
*آخرین نسخه  JDKهشت هست.
*برای دریافت  JDKسایت های مختلف ایرانی و خارجی هست اما بهتره که از سایت اوراکل این نرم افزار رو دانلود کنید.
*بخاطر تحریم ایران سایت اوراکل فیلتر هست برای باز کردنش باید از یک فیلترشکن یا وی پی ان استفاده کنید.

آموزش دریافت  JDKاز سایت اوراکل:
ابتدا به سایت  java.sun.comمی رویم.
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از بخش  Downloadsنسخه  JAVA SEرو انتخاب میکنیم.
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. رو انتخاب میکنیمJava Platform(JDK) کد بزنیم نسخهEclipse )IDE(چون ما در ابتدا میخوایم در محیط ویرایشگر
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 و با توجه به سیتم عامل تونAccept License Agreement بعد به همچین صفحه ای برخورد میکنیم که با انتخاب گزینه
.انتخاب میکنید.exe یکی از گزینه های موجود دانلود با فرمت
." رو اجرا میکنیدjdk-8u40-ea-bin-b06-windows-x64-16_sep_2014.exe"  فایل ب طور مثالJDK بعد از دانلود
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بعد از پایان نصب  JDKبرای این که مشخص کنیم ایا  JDKدر سیستم عامل به درستی نصب شده یا این که اگر نصب شده ایا
به سیستم معرفی شده (بعد نصب نیاز هست  JDKبه سیستم عامل معرفی شود) مراحل زیر رو انجام میدیم:
با زدن دکمه ترکیبی  Win+Rبرنامه  Runرو باز میکنیم

8
عبارت cmdرو درون  Runتایپ و OKمیکنیم.

خب در اینجا با تایپ دستور  javacو زدن دکمه  enterمشخص میکنیم  JDKنصب شده و به سیستم عامل معرفی شده یا
نه؟!
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همان طور که از پیام باال مشخص هست  JDKنصب نیست یا به سیستم عامل معرفی نشده است اما ما از اونجایی که میدونیم
jdkرو نصب کردیم پس باید اون رو به سیستم عامل معرفی کنیم.

معرفی  JDKبه سیستم عامل:
نیاز هست ادرس ( )pathپوشه  binکه درون پوشه نصب  JDKهست رو کپی کنیم برای این کار به محل نصب نرم افزار JDK
که معموال در درایو  Cمی باشد می رویم.
روی یکی از فایل های درون پوشه  binکلیک سمت راست و گزینه  propertiesرا انتخاب میکنیم.
از بخش  Generalو لوکیشن( )locationفایل رو کپی میکنیم.
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11
آدرس را کپی
کنید

C:\Program Files\Java\jre1.8.0_40\bin:برای مثال
 راproperties  کلیک سمت راست وMy Computer حاال به سراغ معرفی به سیستم عامل می رویم برای این کار روی
.انتخاب میکنیم
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Environment Variables  و انتخاب گزینهAdvanced  و از بخشAdvanced system setting و با انتخاب گزینه
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خب حاال برای معرفی  JDKبه سیستم عامل گزینه newرو انتخاب میکنیم.

15
در پایان همه موارد رو okمیکنیم.
تا اینجا ما  jdkرو نصب و به سیستم عامل معرفی کردیم خب برای این مشخص کنیم این کار به درستی صورت گرفته دوباره به
سراغ برنامه  Runمیرویم و وارد محیط  cmdمی شویم(این مراحل در همین کتاب آموزش داده شده)
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با تایپ عبارت ” “javacدرون  cmdو  Enterکردن اگر با تصویر باال روبرو شدید یعنی همه مراحل نصب تا معرفی به سیستم
عامل صحیح انجام شده است.

خب در این بخش با مراحل دانلود تا نصب ومعرفی  JDKبه سیستم عامل آشنا شدیم
نگران نباشید شما تنها یک بار این مراحل برای همیشه روی سیستم خود انجام میدید
بعد از کد زدن به زبان جاوا لذت میبرید 
پیروز و موفق باشید
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سایت آموزش زبان جاوا به زبان ساده،آسان و شیرین!!!

www.JAVAPro.ir
آموزش جاوا  SEرا با تجربه شخصی و به زبان خودمونی یاد بگیرید!!!!!

بازدید ازکانال
بازدید از سایت
هر روز مفاهیم و مثال های جدید به سایت اضافه می شود برای اطالع از مطالب
جدید روی سایت عضو کانال شوید.
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