آموزش نوشتن در یک فایل
نوشتن در یک فایل کمی آسانتر از خواندن یک فایل می باشد .برای نوشتن یک فایل از چند گروه داخلی استفاده خواهیم
کرد :گروه  FileWriterو PrintWriter.
با کلیک کردن بر روی  File > New Fileاز منوی  NetBeansیک گروه جدید در پروژه ی خود ایجاد کنید .در بخش
Categoriesاز دیالوگ باکس  Javaو  Classرا از لیست  File Typesانتخاب کنید .روی دکمه ی  Nextدر پایین کلیک
کنید .برای نام گروه  WriteFileرا تایپ کرده و سپس روی  Finishکلیک کنید .سه عبارت زیر را به کد خود وارد کنید:
;import java.io.FileWriter
;import java.io.PrintWriter
;import java.io.IOException

گروه جدید شما باید مشابه زیر باشد:

مجددا عبارت هایی که زیر آنها خط کشیده شده وجود دارند ،زیرا هنوز از گروه وارد شده استفاده نکرده ایم.
وقتی در یک فایل می نویسید ،یا می توانید از ابتدا آغاز کرده و هر موردی را بنویسید .یا می توانید از انتها آغاز کرده و به
فایل ضمیمه کنید .گروه FileWriterبه شما اجازه می دهد تا روش آن را تعیین کنید .یک فیلد اضافه خواهیم کرد که مقدار
ضمیمه را برای گروه  FileWriterتنظیم می کند .ما یک فیلد هم برای تنظیم نام فایل اضافه خواهیم کرد.
بنابراین دو فیلد زیر را به اضافه ی یک ، constructorبه کد خود اضافه کنید:
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فیلد  Booleanدر واقع  append_to_fileنامیده می شود و روی مقدار falseتنظیم کرده است .این یک مقدار پیش فرض
برای گروه  FileWriterمی باشد و به این معناست که ضمیمه نمی خواهید ،اما هر چیزی را در فایل حذف می کند.
سازنده ) (constructorمقداری را برای فیلد  pathتنظیم می کند که نام و موقعیت فایل می باشد .این برنامه یک آبجکت
جدید از گروه  WriteFileرا توزیع خواهد کرد.
به هرحال همانطور که در بخش قبل ذکر شد ،می توانید بیشتر از یک سازنده در کد خود تنظیم کنید .می توانیم سازنده ی
دوم را در تنظیم کرده و آن را در یک مقدار ضمیمه انتقال دهیم .به این روش یک یوزر یا می تواند از اولین سازنده استفاده
کند و یا اینکه نام یک فایل و یا نام یک فایل و یک مقدار ضمیمه را توزیع کند .بنابراین مورد زیر را در زیر اولین سازنده
اضافه کنید:
مثال :
{ ) public WriteFile( String file_path , boolean append_value
;path = file_path
;append_to_file = append_value
}

اکنون سازنده ی دوم دارای دو مقدار در بین پرانتزها می باشد :یک مسیر فایل و یک مقدار ضمیمه .اگر می خواهید به این
فایل ضمیمه کنید ،می توانید در هنگام ایجاد یک آبجکت جدید از این سازنده استفاده کنید .اگر فقط می خواهید فایل متن را
بنویسید ،می توانید از اولین سازنده ) (constructorاستفاده کنید.
پنجره ی کد شما باید شبیه به تصویر زیر باشد:
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برای نوشتن روی فایل ،متود زیر را در زیر سازنده های خود اضافه کنید:

{ public void writeToFile( String textLine ) throws IOException
}

این متود نیازی به بازگشت یک مقدار ندارد ،بنابراین آن را  voidمی سازیم .در بین پرانتزهای مربوط به نام متود ،یک
متغیر  Stringبه نام textLineرا داریم .مشخص است که این متنی است که می خواهیم در یک فایل بنویسیم .مجددا
واضح است که باید " "throws IOExceptionرا اضافه کنیم چرا که برای کنترل خطاهای مربوط به  file-writingالزم
است.
اولین چیزی که در متود الزم داریم یک آبجکت  FileWriterمی باشد . FileWriterمراقب باز کردن فایل درست و مرتب
کردن متن به عنوان بایت می باشد .خط زیر را به متود  writeToFileخود اضافه کنید:

;)FileWriter write = new FileWriter( path , append_to_file
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بنابراین ما یک آبجکت  FileWriterجدید با نام  writeایجاد می کنیم .بین پرانتزهای  FileWriterنام و موقعیت فایل به
عالوه ی مقدار ضمیمه را انتقال می دهیم .این مقدار( trueضمیمه شده به یک فایل) یا(  falseضمیمه نشده )خواهد بود .اگر
فایلی با نامی که انتقال داده اید ،وجود نداشته باشدFileWriter ،برای شما ایجاد می کند.
به هرحال  FileWriterبایت ها را می نویسد .اما می توانیم به کمک گروه PrintWriterیک متن ساده به FileWriter
ارائه دهیم . PrintWriterچند متود ساده برای این کار در دست دارد .اما در هنگام ایجاد آبجکت از گروه نیاز به نام یک
FileWriterدارد .بنابراین خط زیر را به متود خود اضافه کنید:
;) PrintWriter print_line = new PrintWriter( write

آبجکت  PrintWriterما در واقع  print_lineنامیده می شود .بین پرانتزهای ، PrintWriterنام آبجکت FileWriter
خود را اضافه می کنیم.
برای افزودن متن به یک فایل ،نام آبجکت  PrintWriterرا تایپ کرده که با یک نقطه ) (dotدنبال می شود:
print_line.

به محض اینکه این نقطه را تایپ می کنیدNetBeans ،لیستس از گزینه های متغیر را نمایش خواهد داد:
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گزینه های خیلی زیادی در لیست وجود دارند.
یکی از گزینه هایی که استفاده خواهیم کرد ،یکی از متودهای  printfمی باشد .این متود به شما اجازه می دهد تا یک رشته
ی قالب بندی شده از متن را به  PrintWriterانتقال دهید .یک دلیل خوب برای استفاده از ، printfبررسی کاراکترهای خط
جدید می باشد .کاراکترهای خط جدید بسته به سیستم عاملی که استفاده می کنید ،متفاوت می باشند .ویندوز کاراکترهای
\r\nرا برای یک خط جدید اضافه خواهد کرد .اما سیستم  Unixفقط از  \nاستفاده می کند .استفاده از عملکرد  printfکد
گذاری صحیح را ،بدون توجه به سکو ،تضمین خواهد داد.
خط زیر را به کد خود اضافه کنید:
مثال :
;)print_line.printf( "%s" + "%n" , textLine

به متود  printfدو مورد را تحویل داده ایم :فرمت مربوط به متن ،رشته ای که روی فایل بنویسیم .هر دوی این موارد با
استفاده از یک ویرگول ) (commaاز یکدیگر جدا می شوند .به این دو دقت کنید:
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""%s" + "%n

%sبین عالمت های نقل قول به معنای رشته ای از کاراکترها با هر طولی می باشد . %nنیز به معنای خط جدید
)(newlineمی باشد .بنابراین ما به متود printfمی گوییم که یک رشته از کاراکترها را فرمت کرده و یک خط جدید در
انتها اضافه کند .متن حقیقی که نیاز به فرمت شدن دارد بعد از ویرگول قرار می گیرد .متود  printfبسیار مفید است و در
بخش های بعدی به جزئیات بیشتری در مورد گزینه ها خواهیم پرداخت .اکنون اجازه بدهید ادامه دهیم.
تنها یک خط دیگر به متود خود اضافه کنید:
;)(print_line.close

این خط فایل متن را بسته و منابعی را که استفاده می کرد ،آزاد می کند.
اکنون گروه  WriteFileمانند زیر به نظر خواهد رسید:
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برای اینکه گروه جدید خود را امتحان کنید( گروهی با متود اصلی ) mainبه گروه  FileDataبازگردید .برای ایجاد یک
آبجکت جدید از گروه ، WriteFileخط زیر را اضافه کنید:
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;) WriteFile data = new WriteFile( file_name , true

بنابراین یک آبجکت جدید  WriteFileبه نام  dataتنظیم کرده ایم .بین پرانتزهای  WriteFileدو مورد اضافه کرده ایم :نام
فایل و یک مقدار  true.این امر فراخوانی سازنده های دوم ) (constructorرا تضمین خواهد کرد .اگر بخواهیم فقط فایل
را بنویسیم ،کد آن مانند زیر خواهد بود:
;) WriteFile data = new WriteFile( file_name

از آنجایی که مقدار ضمیمه ی پیش فرض را با عنوان  falseتنظیم کرده ایم ،اگر بخواهیم کل محتوا را بنویسیم ،تنها به نام
فایل احتیاج داریم.
برای فراخوانی متود  writeToFileاز آبجکت ، WriteFileخط زیر را اضافه کنید:
;) "data.writeToFile( "This is another line of text

برای تغییر متن بین پرانتزهای مربوط به متود آزاد هستید.
برای اینکه به یوزر اجازه بدهید متوجه اتفاقی که افتاده شود ،باید چیزی از پنجره ی  Outputچاپ کنید:
;) "System.out.println( "Text File Written To

اکنون کد  FileDataباید مانند زیر باشد ( چند کامنت اضافه کرده ایم:).
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اگر تمایل داشته باشید ،می توانید برای نوشتن متن یک بخش  try … catchدیگر نیز اضافه کنید .به جای مورد باال ،آن را
مانند زیر تغییر دهید:
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اکنون کد خود را اجرا کرده تا آن را امتحان کنید .شما باید به وسیله ی پیغامی که فایل متن نوشته ،محتوای فایل متن خود را
پنجره ی  Outputمشاهده کنید:

مجددا برنامه را اجرا کرده و یک خط جدید مشاهده خواهید کرد ( .می توانید به کدی که در فایل متن نوشته می شود ،کامنت
بگذارید).
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و این تمام آن مورد می باشد -اکنون می توانید یک فایل متن نوشته و محتوای آن را بخوانید .در بخش بعد ادامه خواهیم داد
و به برنامه نویسی با فرما های جاوا خواهیم پرداخت.
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