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جاده برنامه نویسی
بررسی جی دی کا

JDKمخفف کلمات  Java Development Kitبه معنی کیت توسعه ی جاوا می باشد که برای برنامه
نویسان جاوا کار است .بعد از معرفی زبان برنامه نویسی جاوا پر استفاده ترین نرم افزار در این
زمینه همین  JDKیا کیت توسعه جاوا است .این کیت تحت اجازه نامه ی عمومی همگانی گنو در
نوامبر  ۲۰۰۷منتشر شد و این نرم افزار در تاریخ می سال  ۲۰۰۸برای همگان آزاد و قایل دسترس شد.

محتویات جی دی کی:

جیدی کی دارای اجزایی اولیه باز ,ابزارهای الزم برای برنامهنویس می باشد ،که شامل اجزای زیر می
باشد:
o

جاوا – بارگذاری برای برنامه های کاربردی جاوا .این ابزار یک مفسر است که قادر به تفسیر
برنامه و تولید فایلهای کالس ) (.classبا استفاده از مترجمجاوا سی است .اکنون با این روش ،تنها
یک مجری برای هر دو امر توسعه و اجرا خواهد بود .اجراکننده پیشین ،یعنی جی ار اییno ٬
longerبه همراه کیت توسعه جاوا سان منتشر میشود.

o

جاواسی– مترجم که وظیفه ترجمه متن به جاوا بایتکد را بر عهده دارد.

o

جار( به انگلیسی ) – jarیک آرشیو کننده است ،که کالسهایکتابخانه ای را در یک فایل به نام جار
مجتمع میسازد .این ابزار برای مدیریت فایلهای جار نیز به کار میرود.

o

مستندسازی جاوا– مولد مستند است ,این برنامه به صورت خودکار مستندات برنامه را از متن
برنامه که به صورت توضیح( به انگلیسی )٬ : Commentایجاد مینماید.

o

جی دی بی – خطایابجاوا است.

o

جی پی اس – ابزار حالتی برای فرایند ،این ابزار نشانگر اطالعات فرایند کنونی پردازشهای
ِ

o

اسمبل معکوس.
جاوا پی – پرونده کالسی برای
ِ

جاواست.

o

های اپلت
مشاهدهگ ِر اپلت( بهانگلیسی – )  : appletviewerابزاری برای توسعه و اجرای برنامه
ِ

o

جاوا اچ – هِ دِ ِر فایل سی برای ایجاد متدهای بومی( بهانگلیسی: native method).

بدون نیاز به مرورگر است.

o

وب جاوا( به انگلیسی ): Java Web Startبرای برنامههای
جاوا دبلیواس – یک اجرایشروعکننده ِ

o

اکس تی چک – ابزار کمکی که برخورد پروندههای جار را ردگیری میکند.

جی ان پی ال.
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o

اِی پی تی – ابزار فرایند حاشیه نویسی

o

جی َ
هیپ جاوا
هت – (آزمایشی) ابزار بررسی حافظه
ِ
ِ

o
o
o

جی استَک – (آزمایشی) ابزار کمکی که ردیابی پشته جاوا را برای نخها چاپ میکند
ِ
جیاستَد – (آزمایشی ) ابزار مانیتورینگ ایستایی مربوط بهماشین مجازی جاوا
ِ

جیاینفو –(آزمایشی) این ابزار اطالعات پیکربندی فرایندهای جاوای جاری را میگیرد.
ِ

o

ِ
حافظه
ٔ
تفشیه حافظه را چاپ میکند و نیز قابلیت نمایش
ٔ
اطالعات
جیمَ پ – (آزمایشی) این ابزار
ِ

o

آیدیالجی – آیدی ال برای مترجم جاوا است .این ابزار کمکی ،انقیادهای جاوا را از قالب یم

ظه هیپ پردازش داده شده را نیز داراست
اشیای اشتراکی جاوا و جزییات حاف ٔ

فایآلیدیال تولید مینماید.
o

ابزار سیاستگذاری – ابزار ایجاد سیاست گذاری و مدیریت که سیاست الزم را برای زمان اجرای
جاوا تعیین کرده و مشخص کننده اجازههایی دسترسی به اشیای از چه متونی است.

o

ویژوالویام– ابزاری تصویری که چندین ابزار تحت خط فرمان جیدیکی را مجتمع نموده و
کارایی باالیی دارد.

o

وارد کردن دبلیواس – ایجاد تواناییجاکس-دبلیواس برای برپایی یک خدمتگزار وب

o

فرمان جاوا.
جیران اسکریپت – پوستهای اسکریپتی برای خط
ِ

همچنین جیدیکی به همراه یک محیط زمان اجرای جاوای کامل همراه است که معموالا زمان
اجرای خصوصی نامیده میشود .این محیط شامل یک ماشین مجازی جاوا و تمام کالسهای مربط
به کتابخانه های موجود در محیط تولید است که به همراه کتابخانههایی است که تنها برای
توسعهگران قابل استفادهاست .از این میان میتوان به بینالمللیسازی(جاوا) اشاره نمود.
ا
آی جاواست.
نسخههای جیدیکی ،شامل مثالهایی پیادهسازی شده از تقریبا تمام ایپی ِ

جی دی کا ,یکی از منابعی مهم در برنامه نویسی برای اندروید می باشد ,و در صورتی که این نرم
افزار بر روی سیستم عامل نصب نشده باشد ,امکان نصب  SDKو اندروید استودیو وجود نخواهد
داشت ,چرا که این کیت شامل تمام ابزار های مورد نیاز برای برنامه نویسی به زبان جاوا می باشد.

برای دانلود این برنامه می توانید از این لینک اقدام کنید.

منابع:
2

www.p-road.com

جاده برنامه نویسی
o

ویکی پدیا
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