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به نام خدا

مقدمه :
این فایل آموزشی سعی دارد به ساده ترین شکل ممکن به شما خواننده محترم نحوه راه اندازی و استفاده
از چهارچوب توسعه نرم افزار زی فریم را آموزش دهد  ،در نتیجه برخی از موارد پیشرفته و حرفه ای
کاربردی را در اسناد آموزشی دیگر تقدیم شما خواهیم کرد ،امیدوارم این سند بتوانید رضایت شما را
درپی داشته باشد.

4

سوال اول زی فریم چیست ؟
سامانه نرم افزاری زیفریم ) (ZFrameاین امکان را برای شما فراهم میآورد تا به سرعت و به سادگی یک سامانه
رایانهای کوچک تا بزرگ برای فرآیندهای کسب و کار خود طراحی و تولید نمایید این سامانه یک نرم افزار بومی
است که دارای قابلیتهای یک سامانه )  SPL ( Software Product Lineمیباشد .
زیفریم ) (ZFrameرویکردی است سیستماتیک به منظور هرچه کارا نمودن گردش کارهای یک سازمان به نحوی
که برخوردار از قابلیت انطباقپذیری نسبت به تغییرات پیرامونی باشد.
مهمترین نتایج بهرهمندی از سامانه زیفریم !
 تولید سامانههای دامنه محور با کمترین زمان و هزینه
 رهایی از مشکالت فنی و تمرکز بر استخراج معماری فرآیندها
 کاهش ریسک پذیرش تغییرات نیازمندیها
 ایجاد امکان مشارکت کارشناسان فناوری اطالعات سازمانها در اعمال تغییرات و پشتیبانی
 تسهیل در اعمال استانداردهای نرمافزاری به صورت متمرکز
 ارتقا کیفیت محصول نهایی و کسب رضایت مشتری
 سرعت و صحت انجام فرآیندهای کسب و کار
 فائق آمدن بر مشکالت فرآیندی سازمانها
 تولید سامانههای قابل انعطاف و سازگار با فرآیند بهبود فرآیندهای کسب و کار
به سریع ترین شکل ممکن سعی کردیم زی فریم را تعریف کنیم برای اطالعات بیشتر و فنی تر می توانید به سایت
زی فریم مراجعه فرمایید  ،اگر شما می خواهید از این زیر ساخت برای سازمان و یا پروژه های خود استفاده کنید بهتر
است اسناد توصیفی  ،فنی و کاتالوگ های محصول را مشاهده فرمایید
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بخش اول نصب و راه اندازی
پیش نیاز های کار با زی فریم چیست؟

برای کارکردن با زی فریم شما میبایست حداقل آشنایی اولیه با بانک های اطالعاتی و مکانیزم کارکرد
با آنها را بلد باشید و همچنین مفاهیم اولیه برنامه سازی تحت وب را بدانید برای مثال با مفاهیم همچون
 CSS ،JavaScript، HTMLآشنایی داشته باشید ،اگر با موارد ذکر شده آشنایی دارید نگران چیزی
نباشید شما میتوانید با زی فریم یک برنامه کاربردی بسازید.
موارد تکمیلی برای کار با زی فریم :
اگر شما یک برنامه نویس جاوا هستید می توانید از تمام قابلیت های موجود در زی فریم استفاده
کنید و پیچیده ترین سامانه ها را در هر سطحی طراحی کنید.
اطالعاتی در مورد برنامه تولید شده با زی فریم!

برنامه ای که شما با زی فریم تولید میکنید درتمامی سیستم عامل های کامپیوتر های شخصی و سرور
ها قابل اجرا میباشد زیرا بر روی بستر جاوا ماشین 1اجرا میشود و به اصطالح نرم افزاری چندسکویی
می باشند ،در نتیجه شما تحت ویندوز و لینوکس می توانید برنامه خود را به حالت اجرا در آورید و از
آن استفاده کنید .

JVM (java virtual machine) 1
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زی فریم چه ابزاری را در اختیار توسعه دهنده قرار میدهد؟

زی فریم از دو قسمت تشکیل شده است
 -1محیط توسعه نرم افزار که از این به بعد آن را ( )IDEمی نامیم
 -2محیط اجرای که زین پس به آن محیط کار یا ) (Workspaceمی گوییم
در ادامه به توصیف جزئی تر از هرکدام خواهیم پرداخت خیلی پیچیده نیست
از کجا شروع کنیم ؟
پیش نیاز های نصب زی فریم چه چیز های هستند ؟

برای این که بتوانیم زی فریم را نصب کنیم و با آن کار کنیم نیاز به نصب سه نرم افزار داریم به ترتیب
این برنامه ها را نصب نمایید البته با پیکره بندی ذکر شده .
 -1نرم افزار اس کیوال سرور ماکروسافت ورژن  2012و یا ورژن های باالتر (میتوانید نسخه اکسپر را نیز استفاده کنید)
 -2نرم افزار توسعه جاوا که به آن  java development kitمیگویند و به اختصار  JDKنوشته میشود
 -3نرم افزار محیط توسعه برنامه های جاوا NetBeans

شما میتوانید نرم افزار های فوق را از طریق سایت های ایرانی نیز دانلود و نصب نمایید.
مراحل نصب به این شکل میباشد
 -1نصب اس کیوال ماکروسافت (2حتما در حالت  mixed modeنصب شود یعنی برای کاربر
 SAپسور گذاشته شود )
 -2نصب  JDKورژن  8و یا نسخه های باالتر
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 -3نصب  NetBeansنسخه 8.1

و یا باالتر (حتما زمان نصب وب سرور  Glassfishرا نیز

نصب نمایید)

IDEچیست ؟

قبل از اینکه بیام در مورد  IDEصحبت کنیم باید بدونیم  IDEمخفف چیست؟ باید بگویم  IDEمخفف
سه کلمه  Integrated Development Environmentمی باشد که کلمه های  Integratedبه معنی
یکپارچه یا مجتمع  Development ،یا توسعه و  Environmentیا محیط می باشد که با در کنار هم
قرار دادن این واژه ها به جمله فارسی محیط یکپارچه ( مجتمع ) توسعه می رسیم .در ادامه میگم که
کال این  IDEچیست و اصال چه کاربردی دارد.
بعد از اینکه فهمیدم  IDEمخفف چه کلماتی می باشد و به چه معنی دارد حال بیایم ببینیم کال IDE

چیست؟ در دنیای فناوری اطالعات به برنامه نویس در اصل توسعه دهنده و به محیطی که یک برنامه
نویس در آن برنامه نویسی می کند محیط توسعه یا  Development Environmentمی گویند .بنابراین
 IDEیک محیط برنامه نویسی است که مجموعه ای از نرم افزارهای که معموال شامل ویرایشگر کد
برنامه  ،Code Editorکامپایلر  ،Compilerدیباگر  Debuggerو در نهایت رابط گرافیکی یا GUI

هستند را در یکجا جمع کرده است و در اختیار برنامه نویس قرار داده است تا بتواند براحتی و بدون
دغدغه کدهای برنامه خود را تولید کند.
 IDEها داری ویژگی های زیر می باشد
ویرایشگر سورس کد

اولین ویژگی که  IDEدارد این است که می توان در آنها کدهای مورد نظر رو نوشت و آنها رو
ویرایش کرد .که به اصطالح به آنها  Source Code Editorمی گویند .در واقع این ویرایشگر محیطی
8

است که برنامه نویس کدهای خود را درون آن وارد می کند و کدی که نوشته است توسط کامپایلر یا
مفسر تبدیل به زبان ماشین و اجرا می شود  ،این ویرایشگر از نظر کارکرد بسیار شبیه به ویرایشگر های
کدهای  HTMLمتنی است.
کامپایلر یا مفسر

یک کامپایلر که در  IDEتعبیه شده است کد نوشته شده در  Source Code Editorرا تبدیل به برنامه
اجرایی می کند و اگر الزم باشد برنامه بصورت خط به خط توسط مفسر یا  Interpreterبدون نیاز به
کامپایل شدن اجرا می شود.
ابزارهای ساخت اتوماسیون

تمامی فرآیند های مربوط به کامپایل ،تفسیر یا  Interpretو  Debugهمگی توسط  IDEانجام می شود
اصطالح کننده خطا

همه  IDEها دارای  Debuggerهستند تا متوجه شوند که کجای  Source Codeبرنامه مشکل دارد.

تصویر  1مجموعه کار های که یک  IDEانجام میدهد
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وب سرور چیست (اطالعات تکمیلی)

به زبان ساده ،یک وب سرور وظیفه ی ذخیره سازی و ارسال محتوای یک وب سایت را به کالینتی که
آنرا درخواست کرده دارد .محتوای درخواست شده می تواند متن ،عکس و فیلم و یا حتی اطالعات
یک اپلیکیشن باشد .رایج ترین نوع کالینت نیز مرورگرها هستند.
زمانی که سایت را بارگذاری می کنید یا روی لینک دانلود کلیک کرده و فایلی را دانلود می کنید،
عمال مرورگر در حال ارسال درخواست شما به وب سرور آن وب سایت است .حال که با مفاهیم web

 serverچیست آشنا شدید در امتداد به بررسی  web serverچگونه کار می کند می پردازیم.
کاربرد وب سرور چیست و  web serverچگونه کار می کند؟

وب سرور می تواند به سخت افزار یا نرم افزار ،یا هر دو آن ها که به همراه یک دیگر کار می کنند،
گفته شود.
از جنبه سخت افزاری

وب سرور یک رایانه است که نرم افزار وب سرور و فایل های اجزای وب سایت را ذخیره می کند،
به عنوان مثال اسناد  ،HTMLتصاویر ،استایل شیت های  CSSو فایل های جاوا اسکریپت را میتوان
نام برد .این وب سرور به اینترنت متصل است و از تبادل اطالعات با سایر دستگاه های متصل به وب
پشتیبانی می کند.
از جنبه نرم افزاری

یک وب سرور شامل چندین بخش (حداقل یک سرور )HTTPاست که چگونگی دسترسی کاربران
به فایل های روی هاست را کنترل می کند .یک سرور  HTTPبخشی از نرم افزاری است که  URLها
(آدرس های وب) و ( HTTPپروتکلی که مرورگر شما برای مشاهده صفحات وب استفاده می کند)
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را درک می کند .این سرور از طریق نام دامنه وب سایت هایی که در آن ذخیره می شوند(مانند
) ،iranhost.comقابل دسترسی است و محتوا را به دستگاه کاربر نهایی عرضه می کند .از جمله وب
سرورهای معروف نیز می توان به  IIS ،Nginx ،Apacheو  Glassfishاشاره کرد.
گلسفیش))Glassfish

یک پروژه سرور برنامه کاربردی پلت فرم سکوی جاوا ،نسخه سازمانی منبع باز است که توسط سان
مایکروسیستمر آغاز شده و سپس توسط شرکت  Oracleحمایت مالی شده و اکنون در بنیاد اکلیپس
درحال توسعه میباشد و توسط  Payara , Oracleو  Red Hatپشتیبانی میشود ]2[.نسخه پشتیبانی
شده زیرنظر شرکت اوراکل Oracle Glassfish Server ،نام داشت .گلسفیش یک نرمافزار آزاد
رایگان است.

نکته تکمیلی برای نصب محیط توسعه جاوا :

اگر شما یک برنامه نویس حرفه ای جاوا هستید و تجربه کارکردن با ای دی ای و محیط های توسعه
دیگر جاوا مانند  Intellij ideaو  eclipseو یا  ..هر محیط دیگری برای توسعه برانامه های جاوا را
دارید می توانید از همان محیط برای کار خودتان استفاده نمایید .
زی فریم را دانلود کنیم

برای دانلود زی فریم به سایت  Zfapp.irمیرویم برای صحولت و گرفتن خدمات پشتیبانی بهتراست
در سایت عضو شوید و در قسمت دانلود نرم افزار  IDEو  Workspaceرا دانلود نمایید،در غیر این
صورت آدرس مستقیم برای دانلود از قرار زیر میباشد .

شما در این مرحله فقط فایل ها را دانلود نمایید نکات مورد نیاز در همین سند کفته خواهد شد .
آدرس دانلود فایل Workspace
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http://zfapp.ir/ImagesAdmin/Link_Product/WorkSpace.zip

آدرس دانلود فایل IDE
http://zfapp.ir/ImagesAdmin/Link_Product/IDE.zip

آدرس پیج دانلود در سایت
http://www.zfapp.ir/Download.aspx

تصویر  2صفحه دانلود محصول در سایت زی فریم

بعد از دانلود  workspaceو  IDEهردو فایل را از حالت فرشده شده خارج نمایید و در داخله پوشه
ای قرار دهید .
قدم بعدی پیکره بندی بانک اطالعاتی می باشد.
پیکره بندی پایگاه داده

زی فریم برای شروع کار نیاز به سه بانک اطالعاتی مجزا دارد که از قرار زیر میباشد
 بانک اطالعاتی مدیریت تیم توسعه ( پیشنهاد ما برای اسم این بانک اطالعاتی  ZIDEDBمی باشد)


بانک اطالعاتی پروژه شما برای مثال اگر نرم افزار حساب داری میخواهید بنویسید Accounting
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 بانک اطالعاتی موتور زی فریم برای مثال  MD ، Accounting_MDمخفف  Metadataمی باشد
برای این که این بانک های اطالعاتی را بسازید نرم افزار  SQL Server Management Studioرا باز کنید و به
بانک اطالعاتی وصل شوید اگر این برنامه را بر روی سیستم نصب نکرده اید بهتر است آن را دانلود و نصب نمایید .
بعد از این که وارد برنامه شدید و محیط توسعه برای شما محیا گردید مانند شکل زیر

تصویر  3شکل محیط توسعه SQL Management Studio

بر روی منو  New Queryکلیک کنید و دستور زیر را اجرا کنید
create database ZIDEDB
create database Accounting
create database Accounting_MD

بعد از اجرای این فرمان شما در بانک اطالعاتی خود سه دیتا بیس ساخته اید
نکته تکمیلی در ارتیاط با بانک های اطالعاتی مورد نیاز در زی فریم :
ZIDE DB
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بانک اطالعاتی  ZIDDBبرای مدیریت تیم توسعه مورد نیاز میباشد و اقالم اطالعاتی همچون نام
کاربری برنامه نویسان  ،اطالعات مربوط به تغییرات و خیلی از نیازمندیهای توسعه نرم افزار در داخل
این بانک اطالعاتی ذخیره میشود و فقط در زمان توسعه نرم افزا به کار می آید و زمانی که نرم افزار
نهایی میشود و آماده نصب میباشد دیگر نیازی به آن نیست .
بانک اطالعاتی پروژه :

این بانک اطالعاتی شامل جداول و اقالم اطالعاتی می باشد که شما در کسب وکارتان به آن نیاز دارید
مانند لیست حساب ها  ،جدول انواع اسناد  ،اطالعات دانش آموزان و هر آنچیزی که شما نیاز دارید.
نکته دیگری که میتوان به آن اشاره کرد این است که ممکن است شما در گذشته نرم افزاری را طراحی
نموده اید که می خواهید آن را ارتقا دهید شما از همان بانک اطالعاتی می توانید استفاده کنید و این
کار خیلی کار شما را تسحیل میکند.
بانک اطالعاتی موتور زی فریم

بانک اطالعاتی موتور زی فریم برای ذخیره روال ها و ساختار های اجرای در زیر ساخت زی فریم
میباشد و زی فریم برای کارکرد به آن نیاز دارد تنها نکته ای که وجود دارد این است که این بانک
اطالعاتی می تواند با بانک اطالعاتی پروژه شما یکی باشد اگه پروژه شما خیلی بزرگ نیست پیشنهاد
میشود که از یک بانک اطالعاتی برای پروژه و بانک اطالعاتی موتور زی فریم استفاده کنید در ادامه
اگر شما بخواهید چنین کاری را انجام دهید توضیحاتی داده خواهد شد.
نصب و راه اندازی ZIDE

حال برای راه اندازی  ZIDEوارد پوشه ای شویدکه پس از دانلود آن را از حالت فشرده سازی خارج
نموده اید مانند شکل زیر
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تصویر  4نمایی از فایل های اجرایی IDE

تصویر  5اسپلش اسکرین Splash screen

بر روی نرم افزار  ZIDEEEکلیک نمایید این برنامه نیاز به نصب ندارد و به صورت  Portableقابل اجرا میباشد
زمانی که شما برای اولین بار این برنامه را اجرا مکنید نیاز به ریجستر کردن دارد (این نرم افزار کامال مجانی میباشد
نگران نباشد) مانند شکل زیر :
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تصویر  6نمایی از فرم فعال سازی ZIDE

برای فعال سازی فقط کافی است شما اطالعات مورد نیاز را تکمیل نمایید و بر روی دکمه Online Registration

 Keyکلیک نماید نرم افزار کد فعال سازی را از سرور گرفته و در قسمت متن پایین صفحه وارد میکند  ،همچنین
شما می تواند از سرویس های فعال سازی موجود در سایت برای انجام این کار استفاده نماید.
شکل زیر نمای فعال سازی را نمایش میدهد
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تصویر  7شمای از ورود اطالعات فعال سازی به صورت Online

حال بر روی دکمه  OKکلیک نماید در صورتی که اطالعات مربوط به فعال سازی درست باشد نرم افزار به شما
گزینه ای جدید را نشان میدهد مانند شکل زیر :

تصویر  8نمایش دکمه Define Database
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در این قسمت ما باید بانک اطالعاتی  ZIDEDBرا که قبال در بانک اطالعاتی تعریف کرده ایم را به  IDEمعرفی
نمایم درنتیجه بر روی دکمه  Define Databaseکلیک میکنیم  ،زمانی که بر روی این دکمه کلیک میکنیم
پنجره زیر باز میشود.

تصویر  9پنجره انتخاب بانک اطالعاتی

حال باید گزینه  Microsoft SQL Serverرا انتخاب نمایید بعد از انتخاب این قسمت پنجره زیر باز میشود

تصویر  10مشخصات بانک اطالعاتی
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بعد از پرکردن اقالم اطالعاتی مانند شکل زیر

بر روی دکه Test Connectionکلیک نماید تا از اتصال موفق به بانک اتمینان حاصل کنید

در صورت مشاهده پنجره فوق شما به خوبی به بانک اطالعاتی بدون هیچ مشکلی متصل شده اید بر روی دکمه
 OKکلیک نمایید و همچنن در پنجره زیرین باز دکمه  OKرا بزنید تا به فرم اول بازگردید نکته خیلی که می
بایست مد نظر شما باشد این است که :
اگر شما اولین برنامه نویس شرکت و یا گروهتان هستید نیاز به این می باشد که حتما بر روی دکمه
 Create Database ZIDEکلیک نماید تا جداول مورد نیاز ساخته شود در غیر این صورت فقط بروی دکمه OK

کلیک نمایید و وارد فرم الگین شوید  ،در زیر نمای از فرم فعال سازی را مشاهده مینماید که دکمه
 Create Databaseدر آن قایل مشاهده شده است
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تصویر  11شمای از فرم فعال سازی به همراه دکمه ایجاد جداول ZIDE

در صورتی که شما فرم الگین را مشاهده کردید تمامی مراحل به خوبی انجام شده است حال وقت آن رسیده که
وارد سیستم شوید

تصویر  12فرم الگین

20

کاربر پیشفرض برای ورود به ZIDE

در زی فریم برای ورود به سامانه کاربر پیش فرض  Adminمی باشد و کلمه عبور  123456است
بعد از ورود اطالعات فوق بر روی دکمه الگین کلیک کنید
شما وارد برنامه  ZIDEشده اید.

تصویر  13شمای از نرم افزار  ZIDEبعد از فرایند الگین
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مراحل آماده سازی

شما برای این که بخواهید نرم افزاری را با زی فریم اولید کنید باید دو مرحله کار را انجام دهید
 .1تعریف پروژه
 .2تعریف اپلیکیشن و یا سیستم
ساختار به این صورت می باشد که شما می توانید چندین پروژه داشته باشید و داخل هر پروژه چندین
سیستم برای مثال شما میتوانید یک پروژه  ERPداشته باشید که در زیر مجموعه این پروژه چندین
سیستم مانند حسابداری  ،انبار داری  ،حقوق و دستمزد و  ...دیگر سیستم ها در نتیجه اول به تعریف
پروژه خواهیم پرداخت و سپس به تعریف سیستم و یا اپلیکیشن  .در زیر ساختار پروژه و سیستم را
میتوانید مشاهده بفرمایید .

تصویر 14شمای از مراحل ایجاد پروژه و سیستم
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تعریف پروژه در ZIDE
منظور از پروژه در زی فریم چیست ؟

فرض کنید که ما میخواهیم یک پروژه  ERPرا تولید کنیم پروژه  ERPشامل چندین زیر سیستم
میباشد مانند حساب داری  ،حقوق و دستمزد  ،انبار و زیر سیستم های دیگر برای تمامی این سیستم های
ما فقط به یک بانک اطالعاتی موتور زی فریم تیاز داریم و هر پروژه شامل یک بانک اطالعاتی برای
موتور اجرای زی فریم میباشد  ،شما می توانید با  ZIDEچنیدن پروژه را هم زمان مدریت کنید برای
مثال میتوانید یک پروژه  ERPداشته باشید  ،یک پروژه  HISداشته باشید و همچنین پروژه های دیگر
قدم اول برای تعریف پروژه داشتن یک بانک اطالعاتی برای موتور اجرای سیستم می باشد که در
قسمت های قبل ما آن را ایجاد کردیم با نام  Accounting_MDحال نوبت به پیکره بندی آن میرسد
برای انجام این کار در منوی  Fileزیر منوی  Newگزینه  Projectرا انتخاب نماید .
File > New > Project

شمای برای انتخاب و ایجاد پروژه 15تصویر
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زمانی که بر روی این گزینه کلیک نماید فرم زیر نمایان میگردد

تصویر  16شمای فرم تعریف پروژه

در این قسمت شما میتوانید پروژه خود را تعریف نمایید .
 .1در قسمت  Project Nameنام پروژه را به التین وارد نماید
 .2در قسمت  Project Titleعنوان فارسی و یا نام عمومی و جنرال پروژه را وارد نماید
 .3در قسمت  Create Dateتاریخ ایجاد پروژه را ثبت کنید  ،به صورت پیش فرض تاریخ روز جاری در آن نوشته شده است
 .4در قسمت  Percent Workمیزان پیشرفت پروژه نمایش داده میشود خود شما مسئول به روز رسانی این قسمت هستید
 Database Type .5نوع بانک اطالعاتی برای تعریف پروژه را مشخص میکند که همان بانک اطالعاتی موتور زی فریم
میباشد که از این به بعد با آن را (متا دیتا) ( )Metadataمی نامیم زی فریم در حال حاضر از پنج نوع بانک اطالعاتی پشتیبانی
میکند که ما فقط در این قسمت برای سهولت آموزش بانک اطالعاتی SQL Server Microsoftرا در دستور کار داریم و
فقط به ان می پردازیم  ،درنتیجه از این لیست  MSSQL Serverرا انتخاب نماید
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 .6در قسمت  ADO.NET Database Connection Stringباید آدرس بانک اطالعاتی متا دیتا را بنویسید با استفاده از
دکمه ای عالمت سوال که کار کمک رسانی برای نوشتن قالب این رشته را بر عهده دارد می توانید قالب مربوط به بانک
اطالعاتی مورد نظر را انتخاب نماید و همچنین با استفاده از دکمه  Connectionابزار برای معرفی ساده تر بانک اطالعاتی
در اختیار شما قرار میدهد
.7

Check Databaseزمانی که اطالعات مریوط به آدرس بانک اطالعاتی را نوشتید بر روی این دکمه کلیک کنید با زدن
این دکمه سیستم چک میکند که آیا جداول مربوط به متا دیتا در این بانک وجود دارد یا نه در صورت وجود نداشتن این
جداول خود سیستم این جداول را برای شما می سازد و زمانی که تمامی کار ها به خوبی پیش رفت متن داخل باکس
 ADO.NET Connectionسبز خواهد شد .و دکمه  Saveفعال می شود و در نتیجه شما میتوانید با کلیک بر روی
دکمه  Saveتعرف پروژه را به اتمام برسانید.

25

تعریف  Applicationو یا سیستم در زی فریم

بعد از تعریف پروژه در زی فریم و انتخاب آن پروژه برای کار نوبت به تعریف سیستم و یا اپلیکیشن
میرسد مهمترین کاری که در این بخش می بایست انجام شود معرفی بانک اطالعاتی مربوط به کسب
کار به زی فریم می باشد ،برای تعریف اپلیکیشن گزینه  File >> New >> Applicationرا کلیک
مایید پنجره زیر برای ما باز میشود

تصویر  17فرم تعریف اپلیکیشن در زی فریم

کزینه های تعریف  Applicationاز قرار زیر میباشد
Application Name .1نام التین برای سیستم مورد نظر
 Application Title .2نام فارسی و یا التین متعارف و عمومی برای سیستم
 .3گزینه  Active Application In Systemرا تیک بزنید در قسمت های پیشرفته کاربرد این
گزینه را بیشتر توضیح خواهیم داد
26

Application Sort Order .4برای این هست که اگر ما چند سیستم داشتیم نحوه نمایش و
اولویت بندی را بتوانیم مدریت کنیم
Connection Pool Count .5این گزینه تعداد مسیر های ارتباطی با بانک اطالعاتی که توسط
این اپلیکیشن می بایست رزرو شود را مشخص می کند در قسمت آموزش پیشرفته بیشتربه این
مفهوم خواهیم پرداخت (برای شروع شما می توانید از عدد  5برای این گزینه استفاده نمایید)
 DB Username .6نام کاربری بانک اطالعاتی که پایگاه داده کسب و کار شما در آن می باشد
را معرفی نمایید  ،حتما باید برای دسترسی به بانک اطالعاتی از نام کاربری و کلمه عبور استفاده
شود و این فیلد اجباری می باشد و در غیر این صورت نرم افزار کار نخواهد کرد
 DB Password .7کلمه عبور برای بانک اطالعاتی کسب و کار شما می بایست در این قسمت
درج شود  ،نکته حائز اهمیت این است که در ابتدا برای نصب SQL Serverگفته شده بود
حالت  mixed modeنصب شود
 Database Schema Name .8می توانید خالی باشد فعال مهم نیست
 Database Type .9شما گزینه MSSQL Serverرا انتخاب نمایید
JDBC Connection String .10در این قسمت باید آدرس بانک اطالعاتی را با قالب JDBC

معرفی نمایید کزینه عالمت سوال باالی این قسمت به شما کمک میکند تا مدل پیش فرض را
درج نمایید و بر اساس ساختار نصب شده بانک اطالعاتی آن را تغییر دهید  ،شما می توانید از
گزینه MSSQL Connection String JDBC Templateاستفاده کنید و در متن نوشته شده
;jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=DBNAME

به جای وازه

 DBNAMEنام بانک اطالعاتی پروژه خود را بنویسد که در پروژه آموزش ما از واژه
 Accountingاستفاده کردیم
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 .11حال نوبیت به قسمت  ADO.NET Connection Stringمیرسد باز هم می توانید از دکمه
عالمت سوال برای نوشتن حالت پیش فرض استفاده نمایید و یا این که از دکمه ADO.NET

 Connectionاستفاده نمایید برای معرفی بانک اطالعاتی کسب و کار به سامانه زی فریم
Application URL .12این قسمت خیلی مهم میباشد و باید آدرس پنل نرم افزار خروجی را به
آن بدهیم و زمانی که اطالعات این فیلد پر شده باشد سامانه قادر خواهد با توانمندی های زیادی
را در اختیا ر ما قرار دهد ولی در حال حاضر ما آدرس را نمیدانیم در نتیجه فعال این قسمت را
پر نمیکنیم و زمانی که پیکره بندی نرم افزار خوروجی و محیط اجرایی را انجام دادیم به این
نقطه باز میگردم و آدرس درست را وارد می نماییم.
انتخاب سیستم برای شروع به کار

بعد از این که شما یک اپلیکیشن و یا سیستم را در زی فریم تعریف کردید نوبت به انتخاب آن میرسد
برای این کار بر روی منوی  File >> Open >> Applicationکلیک نمایید لیست اپلیکیشن های
شما دراین جا مشخص شده است

تصویر 18شمای برای مدیریت و انتخاب اپلیکیشن و سیستم
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در اینجا بر روی سیستم مورد نظر کلیک کنید و دکمه  Openرا در پایین فرم بزنید  .در حال حاضر شما آماده
ساختن و مدیریت کردن بر نامه خود در قسمت  ZIDEهستید
اگر تمامی مراحل فوق را به خوبی انجام داده اید تا به این لحظه  50درصد مراحل راه اندازی را پشت سر گذاشته اید
حاال نوبت به راه اندازی موتور اجرای و قسمت خروجی نرم افزار میباشد .

راه اندازی محیط اجرایی
همان طور که درقسمت پیش نیاز های نصب زی فریم گفتیم شما می بایست  JDKو
 NetBeansرا نصب میکردید ،
خوب حاال نرم افزار  NetBeansرا باز کنید .

تصویر 19فرم ورودی نت بینز
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تصویر 20شمای از نرم افزار NetBeans

 NetBeansچیست ؟

 NetBeans IDEنام یک ابزار  Open Sourceاست که توسط  Oracleارایه شده و طیف وسیعی از
زبان های برنامه نویسی را پشتیبانی می کند  .کاربران با استفاده از نرم افزار  NetBeans IDEمی توانند
به ساخت نرم افزار و برنامه های مورد نظر خود بپردازند  .تمرکز اصلی در نرم افزار NetBeans IDE
بر روی  JAVAقرار داده شده در عین حال زبان های دیگری همچون C++, PHP Python ,

 Groovy, Rubyو … نیز برای کد نویسی مناسب هستند  .نرم افزار  NetBeans IDEاز سه بخش
اصلی تشکیل شده که شامل  JavaScript editor ،GUI design toolو  Profilerمی باشد .
 JavaScript editorیک ادیتور قدرتمند در زمینه کد های جاوا اسکریپت است که به برنامه نویسان
کمک می کند تا بتوانند توسط هایپرلینک ها به  AngularJSدسترسی پیدا کنند  .در نسخه جدید کامل
کننده لینک ها به خوبی کار می کند و دیباگر های  AngularJSنیز در موتور  Nashorn Scriptدر
 JDK 8به باال پشتیبانی شده اند  GUI design tool .ابزار دیگریست که برای طراحی شمای کلی یک
30

طرح به کار می رود و با استفاده از اینترفیس قدرتمند و هوشمند نتبینز و بانک آموزشی کاملی که در
سایت اوراکل قرار داده شده به راحتی می توان به طرح مورد نظر خود دست یافت  .به کمک
 NetBeans Profilerمی توان تمامی اشکاالت برنامه را مانیتور کرد و یک گذارش کامل از قدرت
توانایی کد های نوشته شده تهیه نمود و در اهداف برنامه نویسی تیمی در اختیار تیم برنامه نویسی قرار
داد و بازدهی تیم را تا حد زیادی افزایش داد .

 .1اولین و مهم ترین ویژگی کلیدی  NetBeansاین که  Open Sourceهست و توسعه اش
هرگز قرار نیست متوقف شود.
 .2ویژگی کلیدی بعدی این هستش که  cross platformمیباشد،ویژگی کلیدی بعدی گستردگی
 .3ویژگی کلیدی بعدی انعطاف پذیری بی نظیرش هست
 .4و از کلید های میانبر فوق العاده اش نمیشه گذشت
 .5شعور و هوش مصنوعی باال در تشخیص ها
برای این که بخوایم بیایم سمت  NetBeansاول باید  JDKرو روی سیستم نصب کنید  ،سپس خود
نت بینز رو از سایت دانلود کنید و نصبش کنید و هنگام دانلود توجه داشته باشید نسخه صحیح رو دانلود
کنید.
باز کردن پروژه Workspace

زمانی که  NetBeansباز شد داخل منوی  File >> Open Projectرا انتخاب کنید در این قسمت
وارد پوشه  Workspaceشوید (همان پوشه ای که بعد از دانلود از سایت زی فریم از فشرده سازی
خاج کردید ) و سپس داخل پوشه اصلی شما دو پوشه دیگر مشاهد میفرمایید پوشه Full_LIBو پوشه
 ، Workspaceدر داخل پوشه  Workspaceدوم پروژه  Shopرا متوانید ببینید مانند شکل زیر
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تصویر  21نمای از فرم انتخاب پروژه در NetBeans

زمانی که شما این پروژه را انتخاب کردید در پنجره  Projectsمیتوانید محتویات داخل این پروژه را
ببیند

تصویر  22اطالعات داخل پروژه
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اگر در هر صورت نمیتوانید این پنجره را ببیند از داخل منوی  Windows >> Projectرا انتخاب نماید
این پنجره نمایان میشود
پیکره بندی پروژه اجرای

برای این که پروژه زی فریم اجرا شود باید پیکره بندی پروژه اجرای را انجام دهیم این پیکره بندی
خیلی کار سختی نیست فقط اطالعات داخل یک فایل را باید بر اساس نکات زیر ویرایش کنیم

تصویر  23جایگاهفایل  zf.configdataدر پروژه
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ابتدا شما در درخت واره پروژه فایل  zf.configdataرا پیدا کنید و سپس بر روی ان کلیک کنید تا
فایل باز شود در داخل فایل اطالعاتی از قیل داده های زیر نمایان میگردد

تصویر  24محتوای داخل فایل zf.configdata

این فایل برای اجرای پروژه خیلی حیاتی می باشد و هر کدام از گزینه های موجود در این فایل کار
خاصی را انجام میدهد که ما به توصیف موارد مهم و کاربردی آن در فاز مقدماتی می پردازیم
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پیکره بندی zf.configdata

این فایل از تعدادی کلید واژه و همچنین مقادیر هر کلید واژه تشکیل شده است
Project = zframeapplication1

در این قسمت شما نام پروژه خود را بنویسید حتما التین باشد زیرا در قسمت الگ نرم افزار برای نمایش
رخداد های که در سیستم شکل میگیرد از این نام استفاده خواهد شد و بسیار کمک شما خواهد کرد
برای مدیریت دیباگینگ  Debuggingو خیلی موارد دیگر

DataBaseTypeID = 1

نوع بانک اطالعاتی که موتور اجرایی زی فریم باید به آن وصل شود را باید قرار دهید در زی فریم
برای هر نوع بانک اطالعاتی یک عدد در نظر گرفته شده است که ما برای این فایل آموزشی عدد
یک را وارد میکنیم زیرا نماینگر  MSSQL Serverمی باشد
لیست بانک های اطالعاتی و اعداد در نظر گرفته شده در زی فریم از قرار زیر است
نوع بانک اطالعاتی

عدد تعریف شده در زی فریم

MSSQL Server Microsoft
Oracle
IBM DB2
MYSQL
PostgreSQL

1
2
3
4
5
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DBUserName = sa

نام کاربری بانک اطالعاتی می باشد برای مثال در  SQL Serverکاربر پیش فرض  SAمی باشد که
مخفف  SQL Adminهست

DBPassword = password

کلمه عبور برای دسترسی به بانک اطالعاتی مربوط به کاربر ثبت شده را باید در این قسمت بنویسید

ProjectConnectionString =jdbc:sqlserver://127.0.0.1:1433;databaseName=ZF_MD
در این قسمت شما باید آدرس بانک اطالعاتی موتور اجرایی زی فریم را بنویسید با استاندارد JDBC

فقط توجه داشنته باشید که نام کاربری و کلمه عبور بانک را در این قسمت درج نکنید زیرا در بخش
های قبل ثبت کرده اید
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System_ID =1
در این قسمت شما همان کد  ApplicationIDرا که در قسمت مدیریت  Applicationدر ZIDE

مشاهده فرمودید را وارد نمایید مطابق شکل زیر

تصویر  25مشاهده کد سیستم برای نرم افزار اجرایی

این کد و تعریف  System IDبه موتور اجرایی میگوید که نرم افزار پیش فرض کدام سیستم میباشد
SetupUserName = admin

فعال نیازی به تغییر این گزینه نیست
SetupPassword =admin

فعال نیازی به تغییر این گزینه نیست
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Debug = 1

زمانی که شما در حال توسعه نرم افزار هستید و نرم افزار نهایی نشده و در محیط اجرایی استقرار پیدا
نکرده است این گزینه برابر با یک باید باشد تا شما بتوانید سیستم خود را  Debugکنید در غیر این
صورت دیگر نمی توانید به صورت لحظه ای و فورس در سیستم تغییر ایجاد کنید
; Jar = D:\WorkSpace\REF_LIB

زی فریم برای کامپایل کردن فایل های جاوا که در قسمت پیشرفته به آن خواهیم پرداخت نیاز به
تعدادی فایل های کتاب خانه ای دارد که با استفاده از این قسمت مسیر پوشه آنها و یا خود فایل به
موتور زی فریم معرفی میشود  ،در نتیجه در حال حاضر نیازی به تغییر آن نیست

TraceLevel = -1

این کلید واژه به موتور زی فریم میگویید که رخداد ها با چه اولویتی الگ گرفته شوند  ،در معماری
زی فریم هر چه قدر که کار ها حیاتی و مهم باشند عدد الگ گرفتن و ویا بهتر است که بگویم درجه
 Levelالگ گرفتن باال تری دارند باال ترین عدد در الگ گرفتن زی فریم  4000می باشد اگر شما
این مقدار را برابر با منفی یک قرار دهید تمامی الگ های کارکردی سیستم را در خوروجی قسمت
الگ میتوانید ببینید و اگر مقدار را برابر با  4000قرار دهید دیگر هیچ گونه الگی را در سیستم نخواهید
دید مگر خطا های سیستم که بدون هیچ گونه الویت بندی نمایش داده میشوند .
شما به صورت لحظه ای و در حال اجرا نیز میتوانید آن را تغییر دهید که در قسمت مدیریت کارکرد و
پشتیبانی به آن می پردازیم .
درنتیجه این مقدار را تغییر نمیدهیم
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ConnectionPool = 5

فعال این مقدار را تغییر ندهید  ،این عدد نمایان گر تعداد مسیر های ارتباطی رزرو برای برنامه اجرایی و
بانک اطالعاتی می باشد .البته شما در قسمت تعریف سیستم در  ZIDEاگر این عدد را مقدار دهی
کرده باشید اولویت با آن مقدار است .

MaxQueryTimeoutSecond = 0

این عدد میزان زمان برای دریافت داده ها از بانک اطالعاتی می باشد که بر حسب ثانیه است
عدد  0صفر بیان گر این است که هر مقدار پردازش بانک اطالعاتی طول بکشد سیستم باید صبر کند
تا جواب را از بانک در یافت نمایید (پیشنهاد میشود به این مقدار دست نزنید)

PageLoadTimeout = 0

این مقدار به موتور اجرای میگوید که برای ساخت صفحات وب چقدر می تواند زمان بگذارد که البته
بر حسب ثانیه میباشد اگر مقدار برابر با  0صفر باشد سیستم محدودیتی ندارد برای مثال اگر لود و
بارگذاری یک فرم  5دقیقه هم به طول بیانجامد سیستم کار خودش را میکند اما اگر شما عدد  20را در
این قسمت بنویسید تمامی فرم ها باید در زیر  20ثانیه در اختیار کاربر قرار گیرند در غیر این صورت
سیستم به کاربر خروجی نمایش نمیدهد و فقط پیام Tiemout

(پیشنهاد میشود به این مقدار دست نزنید)
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MetaDataConnectionPoolCount =5

تعداد اتصاالت رزرو برای موتور اجرایی زی فریم و بانک اطالعاتی زی فریم در این قسمت تعریف
میگردد که بستگی به میزان درخواست و تعداد کاربر و همچنین منابع سخت افزاری شما دارد
(پیشنهاد میشود به این مقدار دست نزنید)

موارد مربوط به گرفتن الگ در بانک اطالعاتی
در زی فریم خیلی از فرایند ها و رخداد ها به صورت پیشفرض الگ گرفته میشود و در داخل بانک
اطالعاتی مربوط به الگ ذخیره میشود رخداد های همچون ذخیره اطالعات فرم  ،ویرایش اطالعات
داخل فرم  ،حذف داده ها و برخی موارد دیگر شما می توانید این قسمت را کال غیر فعال نماید اگر
گزینه  LogDisableرا برابر با یک بکنید و همچنن خصوصیات مربوط به اتصال بانک اطالعاتی برای
الگ گرفتن در قسمت زیر درج شده است
LogDisable = 0
LogConnectionPoolCount = 3
LogDataBaseTypeID = 1
LogDBUserName = sa
LogDBPassword = password
LogProjectConnectionString =jdbc:sqlserver://127.0.0.1:1433;databaseName=ZF_MD
LogMaxStatements = 100
LogMaxStatementsPerConnection = 0

تعداد اتصاالت رزرو برای موتور اجرایی زی فریم و بانک اطالعاتی برای گرفتن الگ در این قسمت
تعریف میگردد که بستگی به میزان درخواست و تعداد کاربر و همچنین منابع سخت افزاری شما دارد
(پیشنهاد میشود به این مقادیر دست نزنید)
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\FileDatabasePath =D:\myDBFile

در زی فریم برای صحولت ذخیره فایل های مکانیزم ذخیره سازی اطالعات در خارج از بانک
اطالعاتی وجود دارد (البته شما می توانید فایل ها را نیز در داخل بانک اطالعاتی نیز ذخیره کنید در
قسمت پیشرفته کار با زی فریم به تمامی این موارد پرداخته شده است)
در این قسمت شما آدرس پوشه سرشاخه برای ذخیره فایل های ارسالی توسط کاربران که در نرم
افزار به آن نیاز میباشد را مدیریت می کنید

موارد امنیتی در پیکره بندی
zframeotp = 1
csrfservertokenname = XCSRFTOKEN
csrfclienttokenname = CCSRFTOKEN

موارد فوق برای پیکره بندی زی فریم استفاده میشود (پیشنهاد میشود به این مقادیر دست نزنید)
زیرا برای توصیف هرکدام نیاز به دانش امنیت نرم افزار و خیلی موارد دیگر می باشد که در این
بخش نمیگنجد و در قسمت آموزش های پیشرفته به آن ها خواهیم پرداخت
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اجرا پروژه موتور اجرایی

خوب حاال که پیکره بندی را انجام دادیم می توانیم پروژه را اجرا کنیم

تصویر  26اجرای پروژه محیط اجرای

برای این کار در نوار ابزار  NetBeansبر روی دکمه  RUNکه در شکل فوق مشاهده میکنید
کلیک نمایید پروژه اجرا میشود در قسمت پنجره  Output NetBeansسه پنجره باز میشود که نمایان
گر اجرای پروژه می باشد مانند تصوریر زیر

تصویر  27نمایی از اجرای پروژه در نت بینز

42

زمانی که نرم افزار اجرا شود داخل پنجره مرورگر شما چنین صفحه ای قابل رویت خواهد بود

تصویر  28نمایی از صفحه اول نرم افزار اجرایی

در این لحظه شما توانستید قسمت اجرایی زی فریم را راه اندازی کنید ،نام کاربری و کلمه عبور پیش
فرض برای ورد به سامانه از قرار زیر است
کلمه عبور

نام کاربری

123456

Admin

فقط یک باقی مانده که باید انجام شود در قسمت آدرس بار همین صفحه شما آدرسی را با این
محتوا مشاهده میکنید
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تصویر  29آدرس نرم افزار اجرایی

این آدرس را کپی کنید نرم افزار

 ZIDEرا باز کنید وارد قسمت مدیریت سیستم و اپلیکیشن شود

تصویر  30فرم ویرایش اپلیکیشن
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در قسمت  Application URLکه قبال به آن پرداختیم آدرس را الصاق(پیست کنید) کنید توجه
داشته باشید که فقط آدرس نرم افزار را بدون هیچ گونه زیر مجموعه ای باید بنویسید
مانند
http://localhost:9005/ZSHOP/

و بر روی دکمه  Saveکلیک نماید .
در این قسمت کار ما برای نصب و راه اندازی زی فریم به پایان رسید حال نوبت کارکردن با زی فریم
است که در قسمت های بعدی به آن خواهیم پرداخت

موفق باشید
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