
 هب انم خدا
 پیشرفته ربانهم سازی

  :فایل ها 

به  از جمله نیازهای برنامه نویسان، ذخیره و بازیابی برخی اطالعات

هایی مانند انواع آرایه ها و  . تا کنون ساختمان دادهباشد می صورت دائمی

اند که برای ذخیره موقت داده ها در حافظه اصلی  معرفی گردیدهرشته ها 

بنابراین نیاز به  .از بین می روندمی باشند و به محض خروج از برنامه 

می باشد  به صورت دائمی ها و نتایج ای برای ذخیره داده ساختمان داده

زبان برنامه   شود. که در زبان های برنامه نویسی از فایل ها استفاده می

ی را به منظور مدیریت و کار با فایل ها یالس ها و پکیج هانویسی جاوا ک

امور مورد نظر،  توان میها  پکیجدر نظر گرفته است که با استفاده از این 

. کالس ادذخیره و بازیابی اطالعات داخل فایل ها را انجام د، جهت ایجاد

قرار  java.io نام هب یپکیج ها و متدهای مربوط به کار با فایل ها در

 دارد.



شامل مجموعه ای از کالس های مختلف است که به وسیله  پکیجاین 

از . ام دادمختلفی را بر روی فایل ها انج عملیات این کالس ها، می توان

 :جمله می توان به موارد زیر اشاره کردآن 

 ایجاد فایل جدید 

 حذف فایل های موجود 

 خواندن محتوای موجود در فایل 

 داخل فایلذخیره محتوای جدید در  

 تغییر نام فایل و یا تهیه نسخه کپی از فایل در مسیر دیگر 

برای   .فایل وجود داردو نوشتن درهای زیادی برای خواندن  در جاوا راه

کار با فایل ها، می توان روی فایل های متنی و یا فایل های دودویی کار 

حتی اعداد به صورت متن  ،کرد. در فایل های متنی همه اطالعات

)کاراکتر( ذخیره می شود. بنابراین باید روش هایی برای بازیابی مناسب 

طالعات داشت. در فایل های دودویی داده ها و نتایج به همان شکلی که ا

 در فایل قرارمی گیرند.  ،در حافظه اصلی قرار می گیرند

 



 :دو دسته اندنحوه دسترسی به اطالعات فایل ها 

اطالعات به همان : (Sequential Access)دسترسی ترتیبی 

 ترتیبی که در فایل نوشته شده اند، به همان ترتیب قابل استفاده اند.

در این روش   (Random Access):دسترسی تصادفی یا مستقیم

، می توان به طور مستقیم به آن با داشتن آدرس اطالعات مورد نظر

 دسترسی داشت.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

 

 

  



  /نوشتن در فایل های متنی با دسترسی ترتیبیخواندن 

 PrintWriter class can be used to create a file and write 

data to a text file. 

 

 Reading Data Using Scanner  
A Scanner breaks its input into tokens delimited by 

whitespace characters. 

To read from the keyboard, you create a Scanner for 

System.in, as follows:  

 
 

To read from a file, create a Scanner for a file, as follows: 

 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 نوشتن و خواندن از فایل مثال:

package fileprogram; 

import java.util.Scanner; 

public class FileProgram { 

    public static void main(String[] args)  throws Exception { 

         

        java.io.File file=new java.io.File ("Student_file.txt"); 
 //روی حاقظه جانبی نباشد، این فایل ایجاد می شود.  Student_file.txt در صورتی که فایلی به نام

        if (file.exists()){             // اگر فایل وجود داشته باشد 

            System.out.print("File already exist!"); 

            System.exit(0); 

        } 



        java.io.PrintWriter output=new java.io.PrintWriter(file); 
        // به ابتدای فایل اشاره می کند  outputفایل برای نوشت آماده می شود و 

 مشخصات باید با فاصله در فایل نوشته شود.//

        //write to file 

        output.print(92345); 

        output.print(" Mina Amini "); 

        output.println(17.7); 

        output.print(93411); 

        output.print(" Ali Ahmadi "); 

        output.println(17.0); 

         

        //close file 

        output.close();  

         

       Scanner input=new Scanner (file); 
// باز می شود از آن فایل برای خواندن  

         

       //Read data from file 

       while (input.hasNext()){           // تا موقعی که به انتهای فایل نرسیده  

           int Stno=input.nextInt(); 

           String firstName=input.next(); 

           String lastName=input.next(); 

           double Score=input.nextDouble(); 

           System.out.println(Stno+"\t"+firstName+"\t" 

+lastName+"\t"+Score);   

        } 

        //close file 

        input.close(); 

            

    }  // end main 

 }   // end class 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 



 ترتیبیبا دسترسی  یک شیء در فایل خواندن و نوشتن 

Object serialization: 

We also know that these values are separated by spaces, with 

only one record on each line. Sometimes we’ll not know 

exactly how the data is stored in a file. In such cases, we 

want to read or write an entire object from a file. Java 

provides such a mechanism, called object serialization. A so-

called serialized object is an object represented as a 

sequence of bytes that includes the object’s data as well as 

information about the object’s type and the types of data 

stored in the object. After a serialized object has been 

written into a file, it can be read from the file and 

deserialized—that is, the type information and bytes that 

represent the object and its data can be used to recreate the 

object in memory. 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

 



بنویسید که مشخصات دانشجویان را در قالب یک کالس ای  برنامهمثال: 

 از ورودی بخواند و ماکزیمم نمره و مشخصات دانشجویان را چاپ کند.

package student; 

import java.io.*; 

 

public class Student implements Serializable { 

 

    private int Stno; 

    private String Name; 

    private double Mark; 

    public Student (){ 

        Stno=0; 

        Name=""; 

        Mark=0.0; 

    } 

 

    public Student (int S, String N, double M){ 

        Stno=S; 

        Name=N; 

        Mark=M; 

    } 

 

    public void Print_Student(){ 

        System.out.println(Stno+"\t"+Name+"\t"+Mark); 

    } 

    public double getMark() { 

        return Mark;   

    }       

} // end class 



package student; 

import java.io.*; 

import java.util.Scanner; 

public class TestStudent { 

    public static void main(String[] args) throws IOException, 

ClassNotFoundException { 

 
        FileOutputStream file=new FileOutputStream("Students.txt"); 

 ایجاد فایل روی دیسک//

 

        ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(file); 
 // نوشتن در فایل

        Scanner input=new Scanner (System.in); 

 

        for(int i=1; i<=30;i++){ 

            int St=input.nextInt(); 

            String Na=input.next();; 

            double Ma=input.nextDouble(); 

            Student student1 = new Student(St,Na,Ma); 

            out.writeObject(student1); 

        } 

        out.close(); 

 
  



        FileInputStream file1=new FileInputStream("Students.txt"); 

 فایل برای خواندن باز می شود//

        ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(file1); 

 

        double Max=0; 

 

        try{ 

            while (true){ 

                        Student Student2 = (Student) in.readObject(); 

                        if (Student2.getMark()> Max) 

                                Max=Student2.getMark(); 

                        Student2.Print_Student(); 

            } 

        } 

        catch ( EOFException eof ){ 

             in.close(); 

        } // end catch  

 

        System.out.println("Maximum Mark:"+Max); 

 

    }   // end main 

}  // end class 
  



Serializing Arrays 

An array is serializable if all its elements are 

serializable. An entire array can be saved into a file 

using writeObject and later can be restored using 

readObject.  

 
 

 



 خواندن و نوشتن با دسترسی ترتیبی در فایل دودویی 
 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

 

 

 



  در فایل دودویی تصادفیخواندن و نوشتن با دسترسی 

 



 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  


