1|JAVA Programming

EASY SIMPLE

JAVA TUTORIAL

SWEET

آموزش زبان برنامه نویسی جاوا
Eclipse راهنمای دانلود و نصب
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 Eclipseمحیطی است که برای توسعه جاوا ازش استفاده می کنیم.به جای  Notepadبرای نوشتن کدها و کامپایل کردن خیلی راحت تره
که از  Eclipseاستفاده کنیم.
برای نصب  Eclipseابتدا به سایت خود  Eclipseبه ادرس  www.Eclipse.orgمی رویم و روی گزینه  DOWNLOADکلیک
میکنیم.تصویر()1

روی این گزینه کلیک می کنیم

تصویر()1
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روی گزینه  Download Packagesکلیک میکنیم.تصویر()2

روی این گزینه کلیک می کنیم

چون ما قصد داریم جاوا  SEرو کار کنیم باید  Eclipse IDEمناسب این نسخه رو دانلود کنیم،پس گزینه
 Eclipse IDE for Java Developersانتخاب و با توجه نوع سیستم عامل روی  46یا  22بیت کلیک میکنیم .تصویر()2

با توجه نوع سیستم عامل روی  46یا  22بیت کلیک میکنیم

تصویر()2
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)5()و6(تصویر. )کلیک میکنیمDOWNLOAD( بعد از کلیک صبر میکنیم که فرآیند دانلود شروع شود اگر شروع نشد روی گزینه دانلود

)کلیک میکنیمDOWNLOAD( روی گزینه دانلود

)6(تصویر

)5(تصویر
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با فرض این که دانلود انجام دادیم میریم به سراغ فایل دانلود شده که در سیستم من در داریو  Cقرار داره.
فایل دانلود شده  ZIPشده هست و ما از حالت فشرده خارجش میکنیم.و محتویات برنامه  Eclipseکه از حالت فشرده خارج شده است
بصورت تصویر( )4هست.برنامه  Eclipseفایل نصب ندارد و  Protableو قابل حمل هست و نیازی به نصب ندارد تنها کافی است محتویات
درون پوشه رو در مکانی از هارد ذخیره و ازش استفاده ببریم..

تصویر()4

 برای دسرسی سریع تر به برنامه  eclipseو قرار دادن آن رو دسکتاپ از فایل  eclipse.exeی شورت کات( )shortcutمی
گیریم و انتقالش می دهیم به دسکتاپ( )Desktopبرای این کار بصورت زیر عمل می کنیم:
روی  eclipse.exeکلیک سمت راست کرده و گزینه  send toو در نهایت(  Desktop( create shortcutرو انتخاب
میکنید.تصویر ()7و()8
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خب حاال رو آیکن  Eclipseدرون صفحه دسکتاپ دابل کلیک کرده و منتظر می مانیم که باز شود.تصویر()9

تصویر()9
بعد از باز شدن  eclipseبا پیغام تصویر( )11مواجه میشویم که میگه محل ذخیره پروژه های جاوای خود را مشخص کنید شما می توانید
آدرسی از هارد که دوست دارید پروژه هاتون داخلش ذخیره شود رو بهش بدید.
و با زدن تیک گزینه " "Use this as the default and do not ask againآدرسی را که براش مشخص کردید بصورت پیشفرض در
نظر میگیرد و دیگه هر بار پیام این که کجا میخواید پروژه ها رو ذخیره کنید داده نمی شود.تصویر()11

محل ذخیره پروژه هامون

با انتخاب این گزینه با هر بار باز کردن  Eclipseدیگه این پیام براتون نمایش داده نمی شود

تصویر()11
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 برای آدرس دهی به محل ذخیره پروژه هامون گزینه  Browseانتخاب می کنیم.
بعد از آدرس دهی  okرو انتخاب میکنیم و منتظر میشیم  Eclipseباز شود.تصویر()11

تصویر()11
برای اولین با که  eclipseرو باز میکنیم یک صفحه خوش آمد گویی نمایش داده می شود که میتوانید به زدن دکمه ضربدر()closeصفحه
رو ببندید.تصویر()12

برای بستن پیام خوش آمد گویی

تصویر()12
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و در نهایت محیط قدرتمند ویرایشگر( Eclipse )IDEرو مشاهده میکنید که در جلسات اینده باهاش خیلی کار داریم و شروع به برنامه
نوشتن به زبان جاوا داخلش میکنیم.تصویر()12

تصویر()12
پیروز و موفق باشید

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
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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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