تعوِ تؼالی

: Eclipse
 در اختیار تَظؼِ دُ ًذگاى ًرم افسارOpen Source  هجوَػِ اتسارّا ی ترًاهِ ًَیعی ٍ فرین ٍرکْایی اظت کِ تِ صَرتEclipse
ِ هیثاشذ کEclipse )IDE(  یکی از ایي اتسارّا هحیط هجتوغ ترًاهِ ًَیط ی.  پشتیثاًی هیشَدEclipse ِقرار دادُ شذُ ٍ تَظط جاهؼ
. قرارداردJAVA هَرد تَجِ ترًاهِ ًَیعاى تعیاری تَیصُ تَظؼِ دٌّگاى
: جْت داًلَد ایي اتسارّا هیتَاًیذ تِ آدرض زیر هراجؼِ ًواییذ
http://www.eclipse.org/downloads
 را داًلَد ًواییذJava EE هرتَط تِ ترًاهِ ًَیعاىIDE دقت کٌیذ حتوا

:  ّای زیر تعت شذُ ٍ ّوخَاًی داردJRE  تاIDE  ایيEclipse 3.7.0 طثق هٌذرجات راٌّوای پیَظت

Operating System

Version
7

Windows

Vista
XP

Red Hat Enterprise Linux

6

SUSE Linux Enterprise Server 11

Ubuntu Long Term Support

10.04

Oracle Solaris

10

HP-UX
IBM AIX

11i v2
5.3

Apple Mac OS X

10.6

Hardware
x86 32-bit
x86 64-bit
x86 32-bit
x86 64-bit
x86 32-bit
x86 64-bit
x86 32-bit
x86 64-bit
Power 64-bit
x86 32-bit
x86 64-bit
Power 64-bit
x86 32-bit
x86 64-bit
x86 32-bit
SPARC 32-bit
ia64 32-bit
Power 64-bit
Universal 32-bit
Universal 64-bit

JRE

Windowing System

Oracle Java 6 Update 17
Win32
IBM Java 6 SR8

Oracle Java 6 Update 17
IBM Java 6 SR8
GTK
IBM Java 6 SR8
Oracle Java 6 Update 17
IBM Java 6 SR8
GTK
IBM Java 6 SR8
Oracle Java 6 Update 17
GTK
IBM Java 6 SR8
Oracle Java 6 Update 17 GTK
HP-UX Java 6 Update 10 GTK
IBM Java 6 SR8
GTK
Apple Java 10.6 Update 2 Cocoa

طریقِ ًصة :)Release 3.7.0( Eclipse IDE
ترای ًصة ٍ شرٍع تِ کار تا ایي  IDEدر ٍیٌذٍز فقط کافی اظت فایل  eclipse-jee-indigo-win32.zipدر هعیر دلخَاُ هثال D:\Root
یک تار  Exctractکٌیذ.
ظپط هیتَاًیذ تا اجرای فایل  Eclipse.exeآًرا اجرا ًواییذ  .تَجِ ًواییذ کِ در اٍلیي اجرا از شوا هعیر پیش فرض رخیرُ پرٍشُ ّا
پرظیذُ هیشَد :

بػذ از ایي هرحلِ  Eclipse IDEترای اظتفادُ در اختیارتاى قرار هیگیرد :

حال هیتَاًیذ جْت ایجاد پرٍشُ از طریق هٌَی  File\New\Project : java Projectاقذام ًواییذ  .در صَرتیکِ  JAVA_HOMEدر
ظیعتن شوا (در  ) Enviroment Variablesتٌظین شذُ تاشذ  Eclipse .از ٍجَد آى تاخثر شذُ ٍ  Jdkتصَرت خَدکار در اختیارتاى
قرار هیذّذ .تِ شکل زیر :

ّوچٌیي در صَرتیکِ توایل داشتِ تاشیذ  JREدیگری را تِ  Eclipseهؼرفی کٌیذ هیتَاًیذ از لیٌک  Configure JREدر تصَیر تاال
اظتفادُ ًواییذ (تِ شکل زیر)

اٍلیي ترًاهِ در : Eclipse
ترای ایجاد پکیج ٍ کالض کافی اظت تررٍی ًام پرٍشُ کلیک راظت کردُ ٍ از طریق هٌَ تاز شذُ ایي کار را اًجام دّیذ

جْت افسٍدى  Jarفایل تِ پرٍشُ ٍ اظتفادُ از آى کافی اظت از طریق هٌَی  Project\Properties : java Build Pathتة Libraries
اقذام تِ ایي کار ًواییذ ( تِ شکل زیر)

ّوچٌیي از طریق گسیٌِ  JAVA Compilerدر پٌجرُ  Propertiesهیتَاًیذ تٌظیوات هرتَط تِ  JDKرا اػوال کٌیذ :

جْت ایجاد پرٍشُ  ٍ J2EEیا اًَاع هختلف پرٍشُ ًیس از هٌَی  File\New\Projectاظتفادُ هیشَد.
تا اظتفادُ از ایي پٌجرُ هیتَاًیذ تِ شکل زیر یک پرٍشُ ٍب دایٌاهیک ایجاد کٌیذ:

تَجِ ًواییذ ایي گسیٌِ فقط در صَرتیکِ  Eclipseشوا ًعخِ ترًاهِ ًَیعاى  J2EEتاشذ در اختیارتاى قرار هیگیرد.
تؼذ از اًتخاب ًَع پرٍشُ هیتَاًیذ تٌظیوات اٍلیِ را تِ شکل زیر اًجام دّیذ :

پط از اًجام ایي هرحلِ هیتَاًیذ تررٍی پرٍشُ تحت ٍب کار کٌیذ.
در قذم اٍل تایذ  Application Serverخَد را تِ  IDEهؼرفی کٌیذ  .جْت ایٌکار کافی اظت رٍی تة  Serversدرپاییي صفحِ کلیک
راظت ًوَدُ ٍ گسیٌِ  New\Serverرا اًتخاب ًواییذ :

ظپط ًَع ٍ هعیر  Application Serverخَد را هشخص ًواییذ :

پط از ایي کار ًام  Application Serverشوا در تة ً Serversوایش دادُ هیشَد :

در قذم تؼذی  Browserپیش فرض را ترای  IDEاز طریق هٌَی  Window\Web Browserتؼییي ًواییذ.
جْت افسٍدى یک فایل  Jspتِ جرٍشُ تِ صَرت زیر اقذام ًواییذ :

در قذم تؼذی تایذ  J2EE Libraryرا تِ پرٍشُ  Addکٌیذ تا تتَاى از آى اظتفادُ ًوَد ً .حَُ  Addکردى  jarفایل قثال در ّویي هقالِ
تیاى شذُ اظت ً .وًَِ یک پرٍشُ  ٍ JSPاجرای آى در : Eclipse

در زهاى اجرا یک تار  Application Serverپیش فرض را اًتخاب کردُ ٍ تیک  Always Use this Serverرا تسًیذ

جْت ظاخت فایل  War ٍ Jarهیتَاًیذ از طریق کلیک راظت تر رٍی پرٍشُ ٍ اًتخاب گسیٌِ  Exportاز هٌَ ایي کار را اًجام دّیذ :

در پایاى جْت ًصة ّ Pluginای هفیذ ٍ هَرد ًیاز تر رٍی  Eclipseاز طریق هٌَی  Help > Install New Softwareػول ًنٍدُ ٍ تا
اًتخاب هعیر فایلْای هرتَطِ ٍ یا ٍارد کردى  Urlآى هیتَاًیذ ػول داًلَد ٍ ًصة را اًجام دّیذ :

گرد آٍری ٍ تٌظین  :اهیر رحیوی ًصاد

