آموزش ذخیره فایل با استفاده از دیالوگ باکس در جاوا
اگر بخواهید دیالوگ باکس  Save Fileرا به جای  Open Fileنمایش دهید ،می توانید مجددا از  File Chooserاستفاده
کنید .این بار به جای showOpenDialogاز  showSaveDialogاستفاده کنید:
مثال :
;) int returnVal = db.showSaveDialog( this

مجددا این برای نمایش دیالوگ باکس کافی می باشد .الزم نیست کار دیگری انجام دهید ،گرچه می توانید یک file filter
نیز اضافه کنید.
مثال :
;) "FileFilter ft = new FileNameExtensionFilter( "Text Files", "txt
;) db.addChoosableFileFilter( ft
;)int returnVal = db.showSaveDialog(this

برای نوشتن یک فایل ،یک عبارت  importبه باالی کد خود اضافه کنید:
;import textfiles.WriteFile

سپس می توانید یک آبجکت  WriteFileایجاد کنید .مجددا می توانید کد را همراه با یک بلوک ، try … catchدر داخل
IF Statementقرار دهید:
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دو خط آخر در کد باال داده را از بخش متن دریافت می کند و سپس در یک متغیر رشته به نام  alltextقرار می گیرد .پس
از آن می توانیم متود writeToFileرا از گروه  WriteFileخود فرا بخوانیم.
یک  code stubبرای آیتم  File > Saveدر منو ایجاد کنید .کد باال را به آن اضافه کنید .برنامه ی خود را اجرا کرده و آن
را امتحان کنید .در بخش textمتن جدیدی تایپ کنید .سپس در منوی خود روی  File > Saveکلیک کنید .وقتی که دیالوگ
باکس " "Save Fileظاهر می شود ،نام فایل را تایپ کرده و سپس روی  Saveکلیک کنید .ایجاد شدن فایل خود و اینکه
متنی را که تایپ کردهاید در بخش  textوجود دارد ،را بررسی کنید.
این مقدمه ای بود برای فرم ها و آبجکت های فرم .ما ادامه خواهیم داد .در بخش نگاهی به دیتابیس ها خواهیم کرد .
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