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 ترمانیم پروژه فیتعر

 

  « تمام» . طبیعتاًاست تعریف شده ، شده بخش اساسی است که به ترتیب مباحث تدریس 3شامل  روپیش  پروژه 

های ریزی شده با توجه به برنامه درس، ددالین ، اما برنامه است  نشدهمباحث این پروژه تا این لحظه به شما تدریس 

 د.نفازهای پروژه عملیاتی شو

 در متن )و نه در عکس ها( معنی خاص خود را دارد. در این تعریف پروژه هر رنگ  

 سازی اجباری است.به معنی پیاده  تیره نارنجی رنگ 

 سازی امتیازی است. به معنی پیاده سبز رنگ 

توضیحات    دوم و سوم مواردی که در فازهای    .به معنی توضیحاتی برای بهتر انجام دادن پروژه است  آبی کمرنگ رنگ  

 .هستند  HTTPعموماً درباره توضیحات پروتکل  است، آنها آمده

  Insomniaو یا    Postman  هایبرنامه   خواهد بود که در حالت ایده آل مشابه   HTTP Clientپروژه شما در نهایت یک  

توضیحات کامل گفته    درس محتوای    ، درHTTP  پروتکل  در مورد مباحث شبکه و توضیحات مربوط به  خواهد بود.

توضیحات    ، (فاز دوم و سوم)  پروژه   کارکردهایسازی  در قسمت پیاده و  در انتهای این فایل    . عالوه بر آن، خواهد شد 

 کامل این قسمت آورده شده است.

همچنین،   استفاده شده است. هم جای به  «request»و  « ریکوئست«، »درخواست»در توضیحات پروژه از کلمات 

دلیل این کار آشنایی    جای یکدیگر استفاده شده است.  «response»و    « ریسپانس»و    « جواب»و    «پاسخ»از کلمات  

 . شما با تمام این کلمات است

 تماما امتیازی است.  4فاز   دهیم.فاز دارد که در زیر هر فاز را توضیح می   4پروژه شما این 

 افزار. نرم( GUI)رابط کاربری گرافیکیسازی پیاده  :اولفاز 

تصاویری که در زیر آمده در حالت   داشته باشید. Insomniaافزار در این فاز شما باید رابط گرافیکی مشابه نرم 

سازی  )آن هم با رعایت امتیازی و اجباری( پیاده   است  آمده  تعریف پروژه فقط اطالعاتی که در این    است.  « ایده آل»

حی و زیباسازی در این سطح با داشتن انیمیشن و موارد مشابه  سازی دقیق این طرانیازی به پیاده  خواهند شد.

توجه کنید    های انیمیشنی، امتیازی خواهد بود.و داشتن افکت  اصلی   افزاربه نرم تر  شبیه   هر چه سازی  . پیاده نیست

است، شما   غیره ها و ها و پنلبندی دکمه صرفاً رنگ  ،بینید میافزار اصلی در نرم که شما  GUIبخش مهمی از 
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یک  تعریف نیز به راحت از طریق  hoverکردن افکت سازی کنید. پیاده توانید به راحتی آنها را در جاوا پیاده می

listener    امتیازی    هایقسمت ها و حتی  نید این نیازمندی اتوشما حتماً می  ،است. پس نگران نباشید   سازیپیاده قابل

  HTTPهای ممکن است در توضیحات زیر به برخی از ویژگی سازی کنید. پیاده شده با مطالب تدریس هم پروژه را 

شرح  به طور کامل    مشکلی نیست، در فاز های بعدی و در درس، آنها  ، شوید اشاره کنیم، اگر آنها را فعال متوجه نمی

 سازی رابط گرافیکی مد نظر است. . در این مرحله فقط پیاده شوند داده می 

های آن آشنا  دانلودکرده و با قابلیتاز لینک زیر افزار را توانید این نرم است. می Insomniaافزار نرم از زیر تصاویر 

 شوید.

https://insomnia.rest/download/ 

 تصویر کلی برنامه به صورت زیر است:

 

https://insomnia.rest/download/
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 شود: قسمت عمده تقسیم می  3رابط گرافیکی به صورت کلی به 

که امتیازی است، این قسمت   موضوعات بندیدر صورت وجود گروه ، شدههای قبلی ذخیره لیست ریکوئست.  1

گروه   آنهای ذخیره شده در روی هر گروه، لیست ریکوئست  با کلیک بر . شودخود به چند زیر بخش تقسیم می

دانید ریکوئست چیست، برای هر ریکوئست یک آیتم مستطیلی در  در اینجا تا زمانی که نمی .  شودنمایش داده می

 نظر بگیرید. 

 این قسمت محل تنظیم ریکوئست جدید است..  2

 . ، وجود داردبرای ارسال درخواست ، URL آدرس  در این قسمت یک فیلد برای نوشتن

 GET, DELETE, POST, PUT, PATCHهای  متد   ی ازکه از داخل آن یک  وجود دارد  لیست  یک  کنار این فیلد، 

 کنیم. استفاده می HTTPاز این اطالعات در فاز های بعدی برای ارسال درخواست های  .انتخاب کرد توانرا می 

 وجود دارد.  ، برای ارسال درخواستو یا ارسال Sendیک دکمه تحت عنوان  

 . وجود دارد (tab)  تب  تعدادی در قسمت پایین  

بدیهی است با توجه به نوع   .است( message body)مجموعه هدرها و  request bodyتب اول برای پرکردن 

message body،  باید امکان انتخاب بینForm Data  وJSON  ) داشته باشد.وجود  ) امتیازی 
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اضافه خواهد شد که   Binary Dataآیتم قبلی به نام  2اگر امکان آپلود فایل نیز دارید، یک گزینه دیگر در ادامه 

 کند )امتیازی است(.یک فایل انتخاب می 

تصویر تب هدر در بخش زیر قابل   برای تنظیم هدرهای درخواست وجود دارد. Headerبه عنوان  تب بعدی 

 مشاهده است.

و یکی برای   Keyفیلد کنار هم، یکی برای  2این بخش تعدادی جفت فیلد وجود دارد. هر جفت فیلد شامل  در

Value .است 

که با کلیک روی آن جفت   "ضربدر"یا  "سطل زباله"گزینه وجود دارد، یک گزینه با عالمت  2در کنار هر جفت 

 شود. میلیست حذف 

 توان وضعیت فعال بودن یا نبودن آن هدر را مشخص کرد. که با کلیک روی آن می checkboxیکی هم یک 

 

طراحی کنید که همواره حین پر کردن یکی از جفت فیلدها،    به صورتیتوانید در این قسمت  در حالت امتیازی می 

کردن  ای مبنی بر اضافه در غیر این صورت دکمه  داده شود.یک عدد جفت فیلد خالی در زیر آن همواره نمایش 

 قرار دهید.  Headerیک جفت فیلد جدید به 

در فازهای بعدی با این موارد بیشتر   ( امتیازی است.Bearer)فقط شامل مدل  Auth و  Queryپیاده سازی تب 

  .داشتخواهد  Headerمشابه همان تب  یهایویژگی  ، ، از نظر ظاهرQueryتب  .شوید آشنا می
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 responseپاسخ درخواست و یا . قسمت 3

 

 دهید. کنید را نمایش میدر این قسمت، پاسخی که از ارسال درخواست، دریافت می 

 اجباری است. Headerو  message bodyبخش  2سازی در این قسمت پیاده 

های شود که این بار دکمه در قسمت قبلی نمایش داده می  Header، دقیقاً یک صفحه مشابه تب Headerدر تب 

 های آن قابل ویرایش نیست.کردن را ندارد و فیلد حذف و غیرفعال 

 (.OK 200. )مثال در تصویر همان نیز اجباری است status messageو  status codeنمایش 

 (. 6.64s)مثل در تصویر  جواب داده شود اجباری است. ،کشیده تا درخواستنمایش مدت زمانی که طول  

 (.13.1KB)مثال در تصویر  امتیازی است. message bodyی دریافتی در داده نمایش حجم 

 وجود دارد. در تب هدر  نیز   Copy to Clipboardیک دکمه به عنوان  
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طوری بوده که در جواب  درخواستتان    اگر  است.  Rawفرض به صورت  ، وضعیت فعال پیش message bodyدر تب  

که تصویر رسیده را در این وضعیت    Previewیک تصویر آمده، باید یک وضعیت دیگر قابل انتخاب باشد به عنوان  

 نیز امتیازی است. message bodyبه عنوان  JSONپیاده سازی وضعیت   به صورت خوانا نشان دهد.

 وجود دارد.  Helpو   Viewو   Application منو   3قسمت نوار باالیی برنامه 

 است.  Exitو  Options زیر منو  2شامل  Applicationمنو 
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را با   follow redirectتوانید یک تنظیم شود که در آن شما مییک پنجره باز می Optionsبا کلیک روی گزینه 

 فعال یا غیر فعال کنید. checkboxاستفاده از یک 

توانید مشخص کنید برنامه هنگام خروج، به طور کلی  دیگر نیز وجود دارد که با استفاده از آن می  checkboxیک  

 مخفی شود.  System Trayبسته شود یا نه در  

ط گرافیکی  بندی رابتوانید رنگ در همین پنجره نیز قسمتی وجود دارد که شما با انتخاب از یک لیست پیشفرض می

 انتخاب کنید.  dark themeو   light themeرا از بین 

 شدهذخیره   تنظیماتآخرین  و بعد از اجرای نرم افزار،    یک فایل ذخیره شودتوجه کنید تمام این تنظیمات باید در  

 .اعمال شود

(   Exit / Hide on system trayنیز برنامه عملیات خروجی که برایش تعریف شده )  Exitبا کلیک بر روی گزینه 

 کند.را اجرا می 

 است. Toggle Sidebarو  Toggle Full Screenگزینه  2شامل   Viewمنو 

آیند و با کلیک دوباره، برنامه  در می full screen، برنامه به صورت Toggle Full Screenبا کلیک بر روی گزینه 

 گردد. به حالت قبلی برمی 

در تصاویر باال( مخفی و   1قسمت  همانها )، قسمت لیست درخواستToggle Sidebarبا کلیک بر روی گزینه، 

 شود. با کلیک دوباره، نشان داده می

 است. Helpو  Aboutگزینه   2شامل   Helpمنو 

مانند ایمیل و شماره دانشجویی در یک پنجره  دهنده  ، اطالعات شما به عنوان توسعه Aboutبا کلیک بر روی گزینه  

 شود. نمایش داده می

) در واقع خروجی  شود که در این پنجره، توضیحات کمکی دستورات  ای باز می، پنجره Helpبا کلیک بر روی گزینه  

 شود. ( نمایش داده میدر فاز بعدی   help–دستور 

  توانید برای آشنایی می  انجام شود. Mnemonicو  Acceleratorسازی ها و منوها، باید پیاده برای تمام این گزینه 

 مراجعه کنید. لینک به این  

تواند باشد. الزم نیست  های ساختگی میپروژه، با داده ها در این فاز از اطالعات نمایش داده شده در تمام قسمت

 دار باشند.ها معنی داده 

http://www.java2s.com/Tutorial/Java/0240__Swing/AddingMnemonicandAcceleratortoMenuitem.htm
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سازی کارایی برنامه و اینکه با این اطالعات وارد شده چه کار انجام  توجه کنید در این قسمت، به هیچ عنوان پیاده 

کردن  نوها مثل باز و بسته های امتیازی در م مد نظر است. قسمت صرفا    GUIسازی  مد نظر نیست و پیاده  ، شودمی

sidebar   کنار برنامه طبیعتاً وقتی دارای نمره امتیازی هستند که کار بکنند و کارکردن این موارد باید در این فاز

سازی کارایی  ، نیازی به پیاده تدریس نشده استانجام شود. در این فاز اگر در مواردی مانند کار با فایل، هنوز 

  آمده به عنوان موارد اجباری  )و نه در تصاویر(    تعریف پروژههر آنچه در این   سازی کنید.اده نیست و فقط ظاهر را پی

تواند در دسته تغییرات امتیازی قرار گیرد. مثال اگه ویژگی  تری میسازی شود. هر قابلیت اضافه باید پیاده  است،

  به عنوان بخش امتیازی   توانید آن رامی  سازی آن هستید،ظاهری خاصی در اصل برنامه وجود دارد و مایل به پیاده 

 سازی کنید.پیاده
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 ی.سازی رابط کنسولی و متصل کردن رابط کنسولی به رابط گرافیکپیاده  :دوم و سومفازهای 

ابتدا    سازی کنید. در این فازکردهای برنامه را از طریق یک رابط کنسولی پیاده کاردر این فاز شما باید اولین سری  

کنید  سازی میهای قبلی( پیاده افزار را تحت یک رابط کنسولی )مشابه تمرینات و پروژه های نرمشما تمام قابلیت 

ای شود و در قسمت بعدی رابط گرافیکی خود را روی این برنامه می cURLکه به صورت ایده آل مشابه نرم افزار 

 (/https://curl.haxx.se)لینک دانلود  کنید.سوار می ،که نوشتید 

مورد نیاز  های ابتدایی شبکه و بخش  Exception Handlingهای کار با فایل، بخشبرای پیاده سازی این فاز، 

 .هستند 

  افزار اجرایی نرمهای و در ادامه به بررسی ویژگی  کنیم شروع می HTTP، اول با معرفی پروتکل در این قسمت

HTTP Client  پردازیم.می 

Mozilla Developer Network در نظر داشته باشید تمامی محتوای این متن از روی منابع معتبری نظیر 

(MDN) صورت بگیردتا با نکات کاربردی این بحث آشنایی الزم  است  الصه برداری شده است و تالش شدهخ .  

 های کامل آن را مطالعه کنید.شود با مراجعه به این منبع، پست پیشنهاد می حتما

HTTP  مخففHyper Text Transfer Protocol ًیک سری قوانین قراردادی برای نحوه   است، پروتکل اساسا

فرستد و سرور  (، برای سرور میRequestکالینت یک درخواست ) ، . دراین مدلاست ارتباط بین سرور و کالینت 

کند،  کار می  responseو    requestوب بر مبنای این    یدنیا.  دهد ( می Responseبعد از پردازش، به آن یک پاسخ )

ها است. برای فهمیدن بهتر این  responseو    requestاین    تعریف انواع مختلفی ازداد برای  یک قرار  HTTPپروتکل  

 یک بسته پستی فکر کنید. به ارسال موضوع، 

در   به این صورت که به راحتی توسط انسان قابل شناسایی و خواندن است. .این پروتکل استگی ساد مهم  نکته 

کند، به این صورت که برای  استفاده می responseو  requestبرای ارسال  «اتصال»بحث شبکه، این پروتکل از 

ور منتقل  از طریق آن بین کالینت و سر   responseو    requestشود و این  ارسال هر درخواست، یک اتصال برقرار می

  شود از طریق آن انجام می ت و نحوه این اتصال که این ارتباط بین سرور و کالین شوند که در اینجا توضیحاتمی

 سازی هم مد نظر نیست. از حوصله بحث دور است و در طراحی و پیاده 

استفاده کنیم. گفتیم که این پروتکل توسط انسان   HTTPیک درخواست  ساختارد از مشاهده یبرای شروع بیای

را که برای یک   HTTPیک درخواست ساده  ت.قابل خواندن و فهمیدن است، تصویر زیر گویای این موضوع اس 

 دهد.شود را نشان می( ارسال میMDNسرور )مثال سرورهای 

https://curl.haxx.se/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Overview
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اولین مرحله برای   .است یل شدهبخش تشک 4از  HTTPهمانطور که در تصویر باال مشخص است، هر درخواست 

 Uniform)مخفف  URLبا  را هافرستادن یک درخواست، دانستن آدرس مقصد است، در اینترنت این آدرس 

Resource Locator) پس در یک درخواست  .کنند مشخص میHTTP  باید مشخص شود که مقصد درخواست

 .تواند هر جایی باشد میکجاست. مقصد درخواست  

، اخیرا  است 1.1 نسخهو  HTTPفرض کند که به صورت پیش را مشخص می و نسخه نوع پروتکل قسمت بعدی 

از دو بخش مهم    HTTPهر درخواست    شود که مورد بحث نیست. و استفاده می  معرفی   HTTPجدیدتری از    نسخه 

 .Headersو  Methodشده است به اسم  لیتشک  یگرید

HTTP توان نوع عملیاتی که روی آن  یک سری متد استاندارد برای کاربر تعریف کرده که با استفاده از آنها می 

URL  انجام دهیم را مشخص کنیم قرار استمقصد. 

 عبارتند از :  HTTP(های استاندارد verbمتد ها )یا  

GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, CONNECT, OPTIONS, TRACE, PATCH 

 

اطالعات از سرور   ی سر کی را که صرفاً   ی درخواست د توانیی مثال شما م ی دارد. برا تی اهم HTTP ،semanticsدر 

تا از   است  شده د یبه شدت تاک ی ول .DELETEبا یا و  PUTو هم با  د یارسال کن GETهم با متد  کند ی تقاضا م 

و   GETاز  د یکن افتیدر  یصرفاً اطالعات  ستاگر قرار ا م. یانتقال ده یمتدها، مفهوم درخواست را به درست قیطر

  DELETEو یا  PATCH ،POST، از انجام شود یپردازش  ک یتا  د یسرور بفرست ی برا ی اگر قرار است اطالعات



 99بهار  - نویسی پیشرفته درس برنامه   ترمپروژه میان 

 20از  14

 

است   ی داده فعل کینوع حذف از اگر  ای PATCHاست، از  یداده فعل کی شیرایمثالً اگر از نوع واستفاده کنید. 

  ن یا  یرو   ی . البته اجبارد یکن   فادهاست   POSTداده است که وجود نداشته از    کی  جادیاگر از نوع ا  ایو    DELETEاز  

 . می از هرکدام در مفهوم درست خود استفاده کن  شتر یب  ییخوانا  یشده، برا   د یتاک  اریو فقط بس  ستیمدل استفاده ن

این امکان   HTTP( هستند. هدرها در یک درخواست    Headers، هدرها )  HTTPقسمت بعدی در یک درخواست  

  key:valueهای بیشتری برای درخواستمان مشخص کنیم. هدرها به صورت جفت های  دهند که ویژگی را به ما می

توان  توانیم از آنها استفاده کنیم، عالوه بر آن میی هدر استاندارد وجود دارد که میدر مورد هدرها، تعداد  هستند.

  لیست کامل هدرها و  استفاده کنیم. نیز دار است(هدرهای مخصوص خودمان )که فقط برای سرور هدف ما معنی 

 آمده است:  MDNسایت توضیحات هر کدام در لینک مرجع زیر از وب 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers 

با توجه به نوع   HTTPحال در یک درخواست  همه آنها نیست.جزئیات هدرها و دانستن ریز  یادگیرینیازی به 

قرار است یک   ر در درخواست خود قرار دهیم، مثال اگ بیشتری متد و درخواستمان گاهی الزم است اطالعات 

را برای سرور مورد نظر  بفرستیم که یک داده جدیدی در سرور ایجاد شود، باید آن اطالعات  POSTریکوئست 

ای نیازمند ویرایش است، باید  داده که مشخص کنیم  PATCHریکوئستی با متد  در بفرستیم، یا اگر قرار است 

ای در سرور حذف شود با  همینطور برای اینکه بخواهیم یک داده  .ویرایش مد نظر خود را نیز برای سرور بفرستیم

چیست. از این رو در   ،خواهیم حذف کنیمکه می  ایباید مشخص کنیم که داده  DELETEاستفاده از ریکوئست 

 messageیا  messageیا  bodyبخش دیگری نیز تحت عنوان  Methodو  Headerها عالوه بر برخی ریکوئست 

body  و یاpayload  دهد با هر قالبی که دوست داریم برای سرور داده ارسال  وجود دارد که به ما این امکان را می

 کنیم. 

ما اطالعات را    Form Dataدر   .JSONو    Form Dataعبارتست از    message bodyتر استفاده از  های معروف روش 

 دهیم. قرار می  message body( و در  HTTP Headersکنیم )شبیه  نگهداری می   key=valueهای  به صورت جفت 

 شوند.از هم جدا می &هر جفت هم با  

 

در   هاییشی مشابه  یهایشی( از نوع responseو چه در  request)چه در  message body نوع، JSONدر مدل 

به طور کامل پشتیبانی   JSONبه طوری که مدل  سازی این مورد در پروژه پیاده اسکریپت است. مطالعه و -جاوا

 . امتیازی است شود،

 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers
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باز میگرداند    HTTP Responseحال وقتی این ریکوئست را فرستادیم، سرور بعد از بررسی درخواستمان، به ما یک  

 که نتیجه درخواست ما است. 

یک قسمت   HTTP Response مشابه قالب ریکوئست است تنها با یک تفاوت که در  قالب این ریسپانس دقیقاً 

اضافه شده که سرور با استفاده از آنها نتیجه درخواست را   Status Messageو  Status Codeجدید تحت عنوان 

 بینید : را می HTTP Responseکند. در تصویر زیر نمونه یک برای ما مشخص می

 

  statusحاال  methodاست با این تفاوت که به جای  requestمشابه  ،responseبینید قالب یک همانطور که می

 داریم. 

 غیره. و  500 ، 403 ،404 ،200مثال  اید:کرده  ها تا کنون برخورد status codeاحتماال با برخی از 

 کنیم: ها توضیح داده شده است. به برخی از آنها اشاره میstatus codeبه طور کامل تمامی  MDNدر مرجع 

آمیز بودن درخواست  به معنی موفقیت  OK 200. مثال از نوع موفق بودن درخواست هستند  **2کد های سری 

.  است  های مورد نظر با موفقیت از سمت سرور دریافت شدهبوده یعنی داده   GETاست. مثال اگر درخواستی از نوع  

 است. 200 آمیز همین کد های موفقیتپیشفرض جواب درخواست
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کنید، مرورگر بعد از  نیم، وقتی شما یک آدرسی را در نوار باالیی مرورگر وارد میتر ببیحال کمی مثال ملموس 

حرکت    آید،که می   پاسخیفرستد، حال با توجه به  به آن می   HTTP، یک درخواست  سایتایجاد اتصال با سرور وب 

واند یک فایل  تمی یا تواند عکس باشد تواند یک متن ساده باشد، میمی . پاسخکند بعدی خود را مشخص می

HTML  فایل  یا یکوCSS  دهد.  باشد که مرورگر آنها را در صفحه نشان می 

فرستد و با توجه به جواب،  می  HTTPهای  دارد که درخواست  HTTP clientمرورگر در درون خود یک    پس عمالً

فرستد و چه جوابی  هایی می درخواستدهد. برای اینکه ببینید مرورگرتان چه های بعدی را انجام میعملیات

و   requestتوانید این دهند، میایی که مرورگرها در اختیارتان قرار میdeveloperگیرد، از طریق ابزارهای می

response .ها را مشاهده کنید 

  Networkرا بزنید و در پنجره باز شده به تب  Ctrl + Shift + iمثل در مرورگر کروم در ویندوز، برای ست کافی 

 را ببینید. هابروید و حال صفحه را رفرش کنید تا ریکوئست

 

با زبان جاوا بنویسید، جاوا کالس های متعددی برای کار    HTTP clientحال در مورد پروژه میانترم، شما باید یک  

توانید از آنها استفاده کنید، به عنوان مثال  کند، میتر میدارد که کار شما را راحت  HTTPبا ریکوئست های 

به یاد داشته باشید که شما تنها مجاز هستید که از   استفاده کنید.  HttpUrlConnectionتوانید از کالس می

 کنید. های مربوط به زبان جاوا استفاده انه کتابخ

بنویسید که به طور کامل بتواند از طریق رابط کاربری کنسولی کار کند   HTTP clientابتدا باید  این فاز شما در 

این  سازی شد را روی رابط گرافیکی که در مرحله قبل پیاده شما باید  ،بعدی فاز  در ها را نمایش دهد.و ریکوئست 

 رابط کنسولی خود سوار کنید.

را نیز اضافه کنید که توضیحاتش در انتها   socket programmingنیز باید بحث شبکه با استفاده از   چهارمدر فاز 

 آمده است. 

کنید، قرار است رابط کنسولی شما، مشابه رابط  را نصب کنید و با آن کمی کار  cURLشود ابزار اول پیشنهاد می

 دهیم. کنسولی این نرم افزار باشد که در زیر با کمی تغییر آن را توضیح می 

 باید از آرگومان های زیر پشتیبانی کند:   در ساده ترین حالت نرم افزار شما در محیط کنسول

 . آدرس مقصدی که ریکوئست قرار است به آن فرستاده شود.  1
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 است(. GET)که به طور پیشفرض  M-و یا  method-–متد ریکوئست شما با استفاده از .   2

 H-و یا  headers-–های شما با استفاده از . هدرهای ریکوئست  3

 نمایش داده بشوند یا خیر.  responseکند هدرهای که مشخص می i-آرگومان .  4

 کند.لیست را به صورت مناسب در کنسول چاپ می   مربوط به همینکه اطالعات    h-و یا    help-–. آرگومان    5

های کند در صورت جواب ریدارکت از سمت سرور، به صورت خودکار ریکوئست که مشخص می f-آرگومان .  6

 کند.  followد و اصطالحاً ریدایرکت را مورد نیاز بعدی را نیز بزن

را در یک فایل ذخیره کرد. این   response bodyتوان که با استفاده از آن می  O- ویا output-– آرگومان .  7

ریزد، اگر نام  شود که خروجی را در آن میتواند یک نام هم بگیرد که به عنوان نام فایلی استفاده میآرگومان می

گیرد و محتوا را در آن ذخیره  در نظر می  output_[CurrentDate] داده نشده بود یک نام پیشفرض در قالب

 کند. می

فعلی به همراه تمام تنظیمات آن در یک فایل    request   که با مشخص کردن آن،  S-و یا    save-–آرگومان  .    8

 تواند توسط برنامه بازخوانی شود. متنی ذخیره شده و در صورت لزوم می

 Form Dataشود و قالب آن به صورت  مشخص می  message bodyدرون آن    که  d-  و یا   data-–  آرگومان .    9

 است.

  شی شود که قالب آن به صورت یک مشخص می message bodyکه درون آن  j-یا  json-–آرگومان .  10

json  تواند شامل یکی از انواع  سازی این مورد است، هر ریکوئست فقط میاست بدیهی است که اگر قرار بر پیاده

message body .ها باشد 

کند و آن فایل را به آن آدرس  فایل در سیستم را دریافت می  absoluteکه یک آدرس    upload-–. آرگومان    11

 باشد.  Multipart Form Dataو از طریق    Form Dataتواند در قالب همان  سازی این مورد میپیاده   کند. آپلود می

 برای آشنایی بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods/POST 

 

در آن     S-و یا save–شده از طریق دستور های ذخیره requestاین برنامه یک فایل دارد که در آن لیست 

 ها وجود دارد. سازی یک کالکشن و گروه از ریکوئست شود، از این طریق عمال امکان پیاده ذخیره می

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods/POST
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 ها و داشتن بیش از یک گروه امتیازی است.بندی ریکوئست سازی امکان دسته پیاده

 :توانیم داشته باشیمهای زیر را میاست. در محیط کنسول مثال jurlفرض کنید اسم نرم افزار 

>jurl foo.com 

>jurl foo.com -M GET 

>jurl foo.com –-method GET –-headers “key1:value1;key2:value2” 

>jurl foo.com -i -M GET 

>jurl foo.com -i 

>jurl foo.com -i -f -O google.html 

>jurl foo.com -i –-output 

>jurl foo.com -i -O google.html –-method GET -H 

“Accept:text/html” –-save 

>jurl foo.com –-method POST -d 

“firstName=hadi&lastName=Tabatabaei” 

>jurl foo.com/hadi –-method PATCH –json 

“{firstName:hadi,lastName:18abatabaei}” 

… 

دهید، باید قبل از اجرای درخواست، آن را ذخیره کند  گامی که آرگومان سیو را به برنامه مینباشید هتوجه داشته  

 و بعد درخواست را اجرا کند. 

 : برنامه باید با استفاده از دستور زیر لیست درخواست های ذخیره شده را به کاربر نمایش دهد 

>jurl list 

 : صورت زیرخروجی این دستور باید یک منو باشد به 

1 . url: google.com | method: GET | headers: Accept: text/html … 

2 . url … 

3 . … 

 

دقت کنید برنامه نباید بعد از نشان    تواند با انتخاب یک یا چند درخواست، به ترتیب آنها را صدا بزند.بعد کاربر می 

 دادن لیست برای دریافت ورودی قفل کند و منتظر ورودی کاربر باشد.
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بعد از دیدن لیست، برای اجرای درخواست های ذخیره شده  تواند  درخواست ذخیره شده، کاربر می  5قبال    راگ   مثالً

 : دوم و سوم دستور زیر را وارد کند 

>jurl fire 2 3 

 . ه باشیمکرددر کنسول اجرا  ، درخواست ها را به ترتیب ورودی  است که آن ی این دستور معادل که خروج

شود که ابتدا اسامی  اضافه می listبرای پیاده سازی قسمت امتیازی و اضافه کردن چندین گروه، یک مرحله به 

توان اگر لیستی با آن اسم وجود دارد،  می jurl list listName<دهد و سپس با دستور ها را نمایش میگروه 

 jurl fire listNameدستور قبلی به  ز لیست نی یهاهای آن را نشان دهد، در هنگام اجرای درخواستدرخواست

برای ایجاد لیست جدید از   اجرا کن. listNameاز لیست را  2و  1های  نی درخواستع شود که یتبدیل می … 2 1

  save-- ورودی به آرگومان یک   توانید نیز می saveکنید. در هنگام استفاده می jurl create listNameدستور 

 دهید که اسم لیست مورد نظر است.

 دستورات باال به ترتیب به این صورت خواهند بود : 

>jurl create hadiFavorites 

>jurl google.com –-save hadiFavotires 

>jurl list hadiFavorites 

>jurl fire hadiFavorites 1 

 اتصال فاز اول و دوم به هم  :سومفاز 

متصل    2سازی شده در فاز  پیاده   به رابط کنسولی   را  طراحی کرده بودید   1، باید رابط گرافیکی که در فاز  در این فاز

ها، از رابط کنسولی استفاده کنید. توجه  گرافیکی خود برای انجام درخواستبه این صورت که باید در رابط    کنید.  

)برای این   کند. freezeنباید برنامه قفل و یا کنید به هیچ وجه هنگام ارسال درخواست از طریق رابط گرافیکی، 

 (استفاده نمایید. SwingWorkerکار باید از چندنخی و از  
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 )امتیازی( socketشبکه و   :4 فاز

بندی شده را تحت شبکه  ذخیره شده و یا گروه  HTTPهای در این فاز برنامه شما باید بتواند لیست درخواست

 سازی کنید. پیادهباید شما  نیز  این سرور پراکسی را  بفرستد.پراکسی  سرور یک برای 

این قابلیت وجود ندارد، به سلیقه خودتان قسمتی در رابط گرافیکی   postmanو یا  insomniaافزارهای نرمدر 

 برای این قسمت در نظر بگیرید.

  send--را مشخص کرده و با استفاده از دستور  پراکسیسرور  Portو  IPزیر  در رابط کنسولی از طریق دستور

 فرستد:  را برای آن نرم افزار می های ذخیره شده  شامل تمام درخواستفایل یک 

>jurl --send --ip 192.168.1.4 --port 8080 

  سرور پراکسی و یا جدید را تحت شبکه به ذخیره شده  requestبرنامه باید این قابلیت را داشته باشد که یک 

های با این کار درخواست   .گرداند می بر  اصلی کند و جواب را به برنامه درخواست را اجرا می  سرور پراکسی بفرستد، 

 شود. شما با آدرس کامپیوتر پراکسی ارسال می 

رابط کنسولی  خود  در    port--و    ip--و در ادامه با دو دستور    proxy--  دستورتواند از طریق  این ویژگی می

  ی پراکس برنامه که یورتپ  port--و با  یپراکس وتریکامپ  IP آدرس  ip--با استفاده از  این اتفاق بیفتد.

   .شودی م مشخص  شودی م اجرا آن  ی رو

>jurl google.com -i --proxy --ip 192.168.1.1 --port 8080 

 

 




