آموزش دیتابیس در جاوا
در این بخش در مورد دیتابیس های جاوا فرا خواهید گرفت .شما یک دیتابیس ساده با یک جدول ایجاد خواهید کرد و یاد
خواهید گرفت که چگونه با استفاده از کد جاوا به آن متصل شوید.

در مورد جاوا و دیتابیس ها:
جاوا از چیزی به نام ) JDBC (Java Database Connectivityبرای اتصال به دیتابیس ها استفاده می کند .یک
JDBC APIوجود دارد که بخش برنامه نویسی است و JDBC Driver Managerکه برنامه های شما برای اتصال به
دیتابیس استفاده می کنند.
JDBCبه شما اجاز ی اتصال به یک دامنه ی وسیع از دیتابیس ها را می دهد (Oracle, MySQLو غیره) ،اما ما قصد
استفاده از یک دیتابیس داخلی استفاده کنیم که از نرم افزار  Java/NetBeansدریافت می کنیم .این دیتابیس Java DB
نامیده می شود ،ورژنی از  Apache Derby.این برنامه روی یک سرور فرضی اجرا می شود که می توانید متوقف کرده
و از داخل  NetBeansآغاز کنید.
برای بررسی اینکه تمام موارد مورد نیاز را دارید ،تب  Servicesرا در NetBeansبررسی کنید .اگر نمی توانید تب
Servicesرا مشاهده کنید ،روی Windowاز منوی  NetBeansکلیک کنید .از منوی  Windowگزینه ی  Servicesرا
انتخاب کنید .پس از آن صفحه ای مانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد:

آیتم  Databaseرا باز کنید تا آیتم  Java DBو بخش  Driversرا مشاهده کنید:
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نظریه این است که سرور فرضی  Java DBرا آغاز کرد اید و سپس دیتابیس ها را روی سرور ایجاد و اجرا کرده اید .باید
دیتابیس تنظیم شده ای به نام sampleوجود داشته باشد :اما اگر چنین دیتابیسی وجود نداشت ،نگران نباشید ،چرا که ما
دیتابیس خود را ایجاد خواهیم کرد.
در تصویر باال سه دیتابیس وجود دارد :یکی ، Sampleیکی  test1و دیگریexams.
برای پروژه ی مربوط به این بخش قصد داریم که یک دیتابیس جدید تنظیم کنیم .سپس چگونگی اتصال به این دیتابیس را با
استفاده از کد جاوا فرا خواهید گرفت .دیتابیسی که ما ایجاد خواهیم کرد ،یک دیتابیس ساده دارای یک جدول خواهد بود و نه
دارای چند جدول متصل به هم .در واقع می توانید با استفاده از  Java DBچند جدول ایجاد کنید ،اما لزوما نمی خواهیم
مسائل را پیچیده کنیم.

آغاز(  Virtual Serverمرورگر فرضی)
اولین کاری که باید انجام دهیم ،آغاز مرورگر می باشد .بنابراین روی  Java DBراست کلیک کنید .پس از آن یک منو
برای شما ظاهر خواد شد .گزینه ی  Start Serverرا انتخاب کنید:
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نگاهی به پنجره ی  Outputداشته باشید ،چند پیغام را مشاهده خواهید کرد ( :اگر یک  firewallدر حال اجرا داشته باشید،
الزم است به  Java DBاجازه دهید).

رمانی که سرور در حال اجرا می باشد ،می توانید دیتابیس هایی ایجاد کنید .در بخش بعد چگونگی انجام این کار را مشاهده
خواهید کرد .
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