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  چكيدهچكيده

درج و فراهم كردن امكان به صورت جدي مطرح شد با  NET.كه اولين بار در چارچوب كاري  1مبنا برنامه نويسي صفت

گيري از اين صفات در زمان اجرا و يا  متدها و فيلدها و بهره نويسي مانند كالسها، المانهاي زبان برنامهمقداردهي صفات روي 

هاي زمان اجرا گشته است.  افزاري و سادگي استفاده از سرويس هاي نرم تر شدن پيكربندي مؤلفه ادهموجب سزمان كامپايل 

هاي اخير جاوا نيز از اين  توانند به عنوان مبناي كار ابزارهاي توليد كد استفاده شوند. اكنون نسخه همچنين اين صفات مي

 2هاي وب كه در آنجا بجاي كالسها، متدها و فيلدها با صفحات مؤلفه توان در توسعه ايده مي همينكنند. از  امكان پشتيباني مي

گيري از صفاتي كه به اين  و اقدام به درج، مقداردهي و نهايتاً بهره  هاي داخل آنها سر و كار داريم نيز بهره جست و برچسب

مطرح  ايده كه تا كنوناين  خواهيم پرداخت.كاري براي اين مسأله  يابد نمود. در اين مقاله به پيشنهاد راه ها اختصاص مي المان

  هاي وب گردد. تواند موجب تحولي در زمينة توسعه مؤلفه مي ،است نشده

  هاي وب توسعه مؤلفهمبنا،  نويسي صفت برنامه كلمات كليدي:

  

  مقدمهمقدمه

 ةتلف يك برنامبه اجزاي مخ 3كردن ابر داده دهد تا با اضافه نويسان امكان مي مبنا به برنامه نويسي صفت برنامه
 به طور معمول ها تغيير دهند.   ها رفتار آنها را بر مبناي اين ابر داده و مولفه ، فيلدهاها ها، متد افزاري مانند كالس نرم

سازي شود. اما گاهي محيطي كه برنامة ما در  بايد به صورت كامل در خودش پيادهلفه ؤيك مو قابليتهاي  ها ويژگي
به ما اين امكان را  -  J2EEهاي  Application Serverو يا  Net Framework.مانند  -شود  قالب آن اجرا مي

ها  ها و قابليت ها از بستر اجرايي بخواهيم تا برخي از اين ويژگي دهند تا از طريق ارائه توصيفاتي در مورد مؤلفه مي
چنين توصيفاتي  J2EEشوند. مثالً در  درج ميهاي پيكربندي  . اين توصيفات قالباً در فايلرا براي ما فراهم سازد

 Deployment Descriptorكه اصطالحاً   ejb-jar.xmlبه نام  XMLبه صورت يك فايل  EJBهاي  براي مؤلفه
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ها و  كنترل دسترسيراي توانيم ب گيرد. از طريق اين فايل مي قرار مي Application Serverشود در اختيار  خوانده مي
 Applicationنويسي از  ها و برخي موارد ديگر بدون نياز به برنامه نه از منابع، كنترل تراكنشمجازشناسي، استفاده بهي

Server  .دهد كه بجاي ويرايش فايلهاي  مبنا به ما اين امكان را مي نويسي صفت برنامهسرويسهاي را دريافت كنيم
هاي تراكنشي متدهاي  درج ويژگي مثالً بجاي .نويسي نسبت دهيم زبان برنامه پيكربندي اين توصيفات را به المانهاي

دهيم كه ويژگي تراكنشي آن متد  به هر يك از متدهاي آن صفتي اختصاص  Deployment Descriptorدر  EJBيك 
تواند هنگام  شود مي محسوب مي EJBكه در واقع بستر اجراي  Application Serverرا مشخص كند. به اين ترتيب 

با توجه به صفات آنها  -مقادير صفات آنها را بازيابي كند و Reflectionاستفاده از مكانيزم با  –فراخواني متدها 
4اقدام به مديريت، باز كردن يا بستن تراكنشها نمايد

مبنا براي تغيير رفتار  نويسي صفت در صورت استفاده از برنامه .
بندي ) نخواهد بود و هرگونه تغييري در همان نياز به تغيير بيش از يك فايل ( كالس مربوطه و فايل پيكر EJBيك 

  شود. فايلِ كالس اعمال مي

  

توانند مبناي كار  مي هاي برنامه . صفات درج شده روي مؤلفهموارد كاربرد صفات، از آنچه كه ذكر شد فراتر است
كه   XDoclet شود.  از صفات محسوب مي  ترين موارد استفاده قرار گيرند كه اين يكي از عمده 5توليد كد ابزارهاي

  كند. شود بر اين مبنا عمل مي محسوب مي جاواباز در  ترين ابزار توليد كد متن استفاده ترين و پر شك محبوب بي

  

هاي وب كه در آنها  نويسي در توسعه مؤلفه توان از ايده درج صفات روي المانهاي تشكيل دهندة زبانهاي برنامه مي
6گذاري زبانهاي نشانهنويسي با  بجاي زبانهاي برنامه

سر و كار داريم بهره جست. تاكنون به  HTMLو به خصوص   
اصلي  يم بر روي اجزايكه بتوان رسد در صورتي كه امكاني فراهم شود ه نظر مياين ايده پرداخته نشده است اما ب

هاي وب نيز   درج كنيم در مورد مؤلفه صفاتي هاي داخل هر صفحه 8و برچسب 7شامل صفحاتنيز يك مؤلفه وب 
  .درسيخواهيم به دستاوردهاي مشابهي 

  

نويسي خواهيم پرداخت.  مبنا در زبانهاي برنامه نويسي صفت در ادامه به معرفي برخي امكانات موجود براي برنامه
هاي وب اهميت و  مبنا در توسعه مؤلفه نويسي صفت برنامه ديدگاهكنيم با بيان چند كاربرد نمونه از  سپس تالش مي

  كاري براي بوجود آوردن اين امكان خواهيم پرداخت. أثير وجود اين امكان را روشن سازيم و نهايتاً به پيشنهاد راهت

    

  مبنامبنا  نويسي صفتنويسي صفت  معرفي برخي امكانات برنامهمعرفي برخي امكانات برنامه

..NNEETT  FFrraammeewwoorrkk    

بستر به ما اجازه است. اين  فراهم شده 1.0ها از نسخه اوليه آن يعني نسخه  امكان ايجاد و استفاده از صفت NET.در 
ها را به اجزاي مختلف برنامه خود نسبت دهيم. كامپايلر  هاي مورد نظر خود را ايجاد كنيم و آن دهد تا صفت مي
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د. براي مايهاي اعالم شده توسط صفات را اعمال ن تواند اين صفات را در زمان كامپايل شناسايي كند و ويژگي مي
  نمونه به كد زير توجه كنيد:

  

نسبت داده شده  Method1به متد با نام  MethodImpl.Synchronizedبا پارامتر  MethodImplدر اين مثال، صفت 
رود و  براي تنظيم رفتار يك متد به كار مي MethodImplصفت  NET.است. در 

است. به  9دنه اين متد، يك ناحيه بحرانيكند كه ب به كامپايلر اعالم مي  MethodImplOptions.Synchronizedپارامتر
  رود. نويس از بين مي به دخالت برنامه كند و نياز ه بحراني را ايجاد مياين ترتيب كامپايلر خود كد مربوط به ناحي

ها است. تنها محدوديت اين  بسيار ساده و همانند ايجاد ديگر كالس  NET.عالوه بر اين، ايجاد صفات جديد در 
توان  را ميمشتق شود. براي مثال صفت زير  System.Attributeدهنده صفت بايد از كالس  نشان است كه كالس

 هاي برنامه ايجاد كرد: متد ندةنويسبراي مشخص كردن 

  

 
ستفاده كرد. براي ها ا و از آن بازيابي نمود Reflectionاز طريق مكانيزم توان در زمان اجرا  اين صفات را ميمقادير 

هاي تشكيل دهنده يك  اي ايجاد كرد كه متد توان برنامه ، مي AuthorAttributeمثال با استفاده از صفت تعريف شده 
  .چاپ كند هر متد ندةنويسم كالس را به همراه نا

  JJ22SSEE  55..00در در   1010نويسينويسي  هاي حاشيههاي حاشيه  تايپتايپ

ها روي اجزاي برنامه را به وجود آورد. اين خود امكان تعريف صفات و درج و مقداردهي آن 5جاوا در نسخه 
هاي  دهد تايپ به ما امكان مي J2SE 5.0 شوند . مي نويسي خوانده  هاي حاشيه صفات در جاوا اصطالحاً تايپ

مثالً  –يا در زمان كامپايل   -  Reflectionاز طريق مكانيزمِ  –نويسي دلخواه خود را بنويسيم و در زمان اجرا  حاشيه
اين ترتيب  به العمل نشان دهيم. اين صفات را بازيابي كنيم و نسبت به آنها عكس – aptبزاري به نام با كمك ا

  را تا حد قابل توجهي كاهش داد. افزاري  براي يك مؤلفة نرمتوان حجم كد مورد نياز  مي

سازي  يادهپ هكالس مربوطتوسط  Remote، الزم است كه واسط  JAX-RPCبراي مثال، براي استفاده از سرويس 
  زير الزم است: السهايشود. بدون وجود صفت، ك
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  Annotation Types 

//PingIF.java 
 
public interface PingIF extends Remote { 
  public void ping() throws RemoteException; 
}  

 

//Ping.java 
 
public class Ping implements PingIF { 
 public void ping() { 
  //  ...  
 } 
}  

[AttributeUsage(AttributeTargets.Method)]  
public class AuthorAttribute : System.Attribute { 
 private string name; 

public string Name { 
 get { return name; } 
} 

 public void AuthorAttribute( string n){ 
  name = n; 
 }   
}  

 
public class Class2 { 
  [Author(“Moayerzadeh”)] 
  public void Method2() { 
    // ... 
  }   
} 

 

using System.Runtime.CompilerServices; 
public class Class1 { 
 [MethodImpl(MethodImplOptions.Synchronized)] 
 public void Method1() { 
  // method implementation goes here 
 }   
}  



                                                                                                          

 

 
     

تر خواهد بود: كار به مراتب ساده ،صفات اما در صورت وجود  

  
 

11به كامپايلر remote@  صفت برنامه با درجِ
كه  يمكن اعالم مي - Annotation Processorتر  به عبارت دقيقيا  – 

توليد تايپهاي  كند. سازي مناسب را فراهم مي الزم است. به اين ترتيب كامپايلر، پياده Remoteسازي واسط  پياده
12است نيز ساده remoteنويسي مانند  حاشيه

:  

 

نويسي بهره  هاي حاشيه دقيقاً از همين تايپ JSPهاي  در ادامه خواهيم ديد كه ما نيز براي قرار دادن صفات در فايل
  خواهيم گرفت. 

XXDDoocclleett  
XDoclet – زماني به وجود آمد كه  - شود  باز بسيار محبوب و پراستفاده محسوب مي كه يك ابزار توليد كد متن

مبناي كار  مبنا در زبان جاوا وجود نداشت و توانست اين امكان را تا حدي فراهم سازد. نويسي صفت امكان برنامه
XDoclet دهد صفات را به صورت  نويس امكان مي به اين شكل است كه به برنامهdoclet هايjavadoc  كه در واقع

براي پردازش صفات و توليد كد از روي آنها  شوند در باالي اجزاي مختلف برنامه درج كند. محسوب مي 13توضيح
جه به مقادير صفات درج شده، اقدام به توليد كد وجود دارند كه پس از اجرا  با تو 14ANTيكسري برچسب 

از جمله فايلهاي پيكربندي و  J2EEدرصد كدهاي مورد نياز در  85تواند بيش از  كند مي ادعا مي XDoclet كنند. مي
Deploymnet Descriptor  به مرجع شماره سه رجوع توانيد  ميرا توليد كند. براي اطالعات بيشتر در اين زمينه

   كنيد.

هاي وب قابل  بوسيلة تفسيرگرهاي مؤلفهاي جديد است و صفات  از آنجا كه ايدة استفاده از صفات در وب ايده
  بهره خواهيم گرفت. XDocletحلي مشابه  از راهدر وب مبنا  كامپايل نيستند براي استفاده از مفاهيم صفت

  

  مبنا در وبمبنا در وب  نويسي صفتنويسي صفت  برخي كاربردهاي برنامهبرخي كاربردهاي برنامه

ابتدا  خواهيم پرداخت.و ذكر برخي كاربردهاي آن مبنا در وب  نويسي صفت اهميت برنامه در اين بخش به بيان
  كنيم: نويسي را بررسي مي مبنا در زبانهاي برنامه نويسي صفت برخي از مهمترين كاربردهاي برنامه

 ي آنهامتدهابرخي ها يا  لفهبا قرار دادن صفاتي بر روي مؤ: مشخص كردن محدوديت هاي امنيتي -
  متد مي باشند.يك لفه يا امنيتي مجاز به استفاده از يك مؤتوان مشخص كرد چه نقش هاي  يم

                                                           
 كند. كد تبديل مي اي كه كدهاي منبع جاوا را به بايت مقصود از كامپايلر مفهوم عام آن است نه برنامه 11

 توانيد به مرجع شماره دو مراجعه فرماييد. نويسي مي هاي حاشيه براي اطالع دقيق از نحوة تعريف و استفاده از تايپ 12

13  Comment 

14  ANT ) يك ابزار ساخت Build Tool  چندسكويي مبتني بر  (XML  است كه به زبان جاوا نوشته شده و عملكرد آن باmake  مشابهت
  مراجعه كنيد. http://ant.apache.orgتوانيد به سايت  دارد. براي اطالعات بيشتر در اين زمينه مي

public @interface remote { 
//  ...  

} 
 

public class Ping { 
 public @remote void ping() { 
  //  ...  
 } 
}  

 



                                                                                                          

 

 
     

توان با  مي ،افزاري يك مؤلفة نرم ها در متدهاي مختلف به جاي مديريت تراكنش: ها مديريت تراكنش -
ر مديريت تراكنشها را به بستر اجرايي واگذا ،متدها در قالب صفاتويژگي تراكنشي  مشخص كردن

  كرد.

ايجاد مستقيم  :  براي ايجاد قابليت سريالي شدن در كالسها مي توان به جايقابليت سريالي شدن -
قابليت را به وسيله صفات به محيط اجرايي ، وجود اين نويسي در هر كالس اين قابليت توسط برنامه

 ردن كالس اقدام كندمحيط اجرا يا كتابخانه مورد نظر نسبت سريالي ك يا يك كتابخانه اعالم كنيم تا
  .شود) انجام مي NET.(اين كار دقيقاً به همين صورت در چارچوب كاري 

هاي  همانطور كه ذكر شد سادگي عملكرد ابزارهاي توليد كد يكي از مهمترين آورده: توليد كد -
در بسياري از كاربردها، الزم است كدهايي بر اساس الگوهايي  باشد. مبنا مي نويسي صفت برنامه

خص و از پيش تعيين شده كه بر اساس كاربرد به صورت مختصر سفارشي مي شوند ايجاد مش
شوند. در اين گونه موارد مي توان به جاي توليد اين كدها به روش مستقيم، آنها را به كمك صفت 

  خودكار توليد شوند. معرفي نموده تا  به صورت

محسوب شوند. براي ي بحراني ها متدهاي يك كالس ناحيهبرخي : ممكن است 15همگام سازي -
استفاده  synchronizedكنترل عدم همزماني در فراخواني اين متدها در زبان جاوا از كلمة كليدي 

كند كه همزمان دو ريسمان وارد ناحيه بحراني نشوند. در  كنترل مي Virtual Machineشود.  مي
.NET صورت  روي متد يصفتدرج از طريق  شوند معرفي متدهايي كه ناحيه بحراني محسوب مي

  گيرد. مي

هاي وب نيز  مبنا در وب بپردازيم. مؤلفه نويسي صفت توانيم به بيان برخي از كاربردهاي برنامه با اين پيش زمينه مي
هايي از بستر اجرايي آنها  توان سرويس مي با اعمال برخي تنظيمات در آنمعموالً يك فايل پيكربندي دارند كه 

 Deploymentكه  web.xmlدر فايلي به نام  XML، تنظيمات هر مؤلفة وب در قالب  J2EEگرفت. مثالً در 

Descriptor را  16آمدگويي هاي خوش توان فايل گردد. از طريق اين فايل مي شود، اعمال مي آن مؤلفه محسوب مي
را اعمال نمود،  ها شناسي و مجازشناسي و محدود كردن دسترسي هويتالزم براي امنيتي مشخص نمود، تنظيمات 

ضمناً معموالً براي توسعه  از آن بهره برد. URL Mappingبراي انجام  ها را معرفي كرد وListenerفيلترها و 
گيريم كه هر يك، پيكربندي خاص خود را  نيز بهره مي 18Sitemeshو   17Strutsهاي وب از امكاناتي مانند  مؤلفه
موارد  يش فايلهاي پيكربندي از درج صفات در صفحات وب بهره برد.به جاي ويرا توان مشابهي مي لبه شك دارند.

  مبنا در وب نام برد: نويسي صفت كاربردهاي برنامههايي از  توان به عنوان نمونه زير را مي
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  Synchronization 
به طور پيش فرض خدمتگزار وب  - و به ذكر نام دايركتوري اكتفا كند – خاصي را نياوردمرورگر وب نام فايل در صورتي كه كاربر در  16

به چنين فايلي اصطالحاً فايل  د.وربه نمايش درخواهد آ) را  index.jspيا  index.htmlيك فايل از دايركتوري مربوطه ( مانند 
  شود. ) گفته ميWelcome File (  آمدگويي خوش

 مراجعه كنيد. http://struts.apache.orgبراي اطالعات بيشتر به  17

  مراجعه كنيد.   http://opensymphony.com/sitemeshبراي اطالعات بيشتر به  18



                                                                                                          

 

 
     

:  براي مشخص كردن اينكه چه دسته از كاربران حق هاي دسترسي مشخص كردن محدوديت -
مقداردهي براي صفحه  را PagePermissionفاتي مانند توان ص دسترسي به يك صفحه را دارند مي

  نمود.

 Deploymentآمدگويي در  به جاي معرفي فايلهاي خوش:  آمدگويي مشخص كردن فايلهاي خوش -

Descriptor توانيم از درج يك صفت به نام  ميWelcomeFile ه استفاده كنيم.روي صفح 

- URL Mapping يك :  چنانچه  بخواهيم به ازاي درخواستURL د مانن/calc/add   فايلي مانند
add.jsp  نمايش داده شود بايد ازURL Mapping يم و آدرسِ استفاده كن/calc/add  را به/add.jsp 

. با شود فراهم مي Deployment Descriptorامكان با ويرايش . در حال حاضر اين نگاشت كنيم
 ها را مشخص نمود. URLصفات اين  توان  به كمك مبنا مي نويسي صفت استفاده از برنامه

- Exception Handling  :لفه وب به ازاي هر خطاي ؤمعموالً در هر مHTTP  به عنوان مثال پيدا
به كاربر نمايش داده  اي ويژه ة، صفح Exception نوع، يا هر ) 404نشدن يك صفحه (خطاي 

 Deployment Descriptorرا در ها Exceptionمعادل خطاها و صفحات  نويس شود. برنامه مي
، صفحاتروي اين  يتاصف با درج يمتوان مبنا مي نويسي صفت به كمك برنامهكند.  مشخص مي

  شوند. مشخص كنيم هر يك به ازاي چه خطايي بايد نمايش داده

- Caching  :توان با استفاده از فيلتر برخي از منابع را  ي وب ميها لفهؤدر مcache براي. ردك 
صفات بر روي صفحات موردنظر درج توان از  ميبه ازاي صفحات مختلف  cacheن اي گذاريسياست

  استفاده نمود.

- Layout :معموالً هر گروه از صفحات يك مؤلفة وب از يك ساختار )Layout مشخص تبعيت (
به  Template Serviceبا فراهم آوردن يك  Sitemeshابزارهايي مانند  .و ظاهري مشابه دارند كنند مي
. براي  هاي مشترك صفحات را با هزينه كمتري توليد و مديريت كنيم كنند قسمت كمك ميما 

  نمود.استفاده  آنها بر رويمتناسب ات صف از درجتوان  ميمشخص شدن ساختار صفحات نيز 

 يخود صفاتبايد بتواند به دلخواه نويس  برنامه شود و مبنا به اين موارد محدود نمي نويسي صفت موارد كاربرد برنامه
  تعريف و از آنها استفاده كند.

  تعريف و استفاده از صفات در وبتعريف و استفاده از صفات در وب  

متدها، فيلدها و خود شود شامل  گرا اجزاي اصلي زبان كه روي آنها صفت درج مي نويسي شيء هاي برنامه در زبان
تواند  ه آنها مياجزاي تشكيل دهنده كه اختصاص صفت ب HTMLگذاري مانند  هاي نشانه شود. در زبان مي ها كالس

راهكاري براي تعريف صفات، باشند. بايد  هاي موجود در صفحات مي موضوعيت داشته باشد صفحات و برچسب
قواعد نحوي مورد استفاده بر  ،ارائه شدهپيشنهاد  در گردد. پردازش آنها پيشنهادها و  درج آنها روي صفحات و برچسب

 د.باشمي Java Server Pagesمبناي فناوري 

تواند داراي  گذاري مي در زبانهاي نشانه برچسب: هر برچسبهاصفت براي و مقداردهي عريف ت -
به نام  – HTMLمربوط به فونت در زبان  برچسبِ. به عنوان مثال صفت يا پارامتر باشدتعدادي 
<Font> -  وان ت يم برچسبصفات به يك  اختصاصِبنابراين براي  صفات رنگ و سايز است.داراي
داراي محدوديتهايي نيز هست  البته اين روش در كتار صفات اصلي آن برچسب آورد.ت را اين صفا



                                                                                                          

 

 
     

سازد و از سادگي الزم نيز برخوردار است.  يمورد نظر ما را مرتفع م هاينيازعمدة هر صورت  دراما 
ء مرتبط با برچسب به شكل مشابهي صفتي به نام نيز براي اضافه كردن مشخصة شي 19Tapestryدر 

jwcid كنيم. به آن برچسب اضافه مي  

به صفحات وب توان  مي هايي كه براي تعريف صفت: و مقداردهاي صفت براي صفحهتعريف  -
درج صفات روي  .مي كنيماستفاده  J2SE 5.0نويسي در  هاي حاشيه همان تايپاختصاص داد از 

يك تايپِ  . در مثال زير) XDoclet( مشابه  گيرد صورت مي 20صفحه نيز در قالب توضيح
توان از آن براي محدود كردن دسترسي استفاده كرد  كه مي PagePermissionsنويسي به نام  حاشيه

 تعريف شده و در يك صفحه از آن استفاده شده است:

   

  نحوة اعمال تنظيماتنحوة اعمال تنظيمات

حات انجام شود و ساير فايلهاي پردازشي بر روي صف براي اعمال تنظيمات مشخص شده توسط صفات بايد پيش
بهره  ANTهاي Taskاز   XDoclet مانند اين كاربراي  .ويرايش شوند ها و يا برخي فايل مورد نياز توليد شوند

ها كه هريك به برخي از صفات حساس هستند برمبناي مقادير صفات اقدام به ايجاد يا ويرايش Taskاين  گيريم. مي
  تواند به صورت زير باشد: مي ANTفايلِ  Buildاز يك اي  كنند. نمونه فايلها مي

                              

و اضافه  Deployment Descriptorدر يك صفحه، اقدام به ويرايش  WelcomeFileبا مشاهده صفت  Taskاين 
  نمايد: آمدگويي مي هاي خوش صفحه در ليست فايل كردن آدرس آن

  

  گيريگيري  نتيجهنتيجه

 ايربتواند  مينويسي تحول ايجاد كرد،  زبانهاي برنامه برايمبنا  نويسي صفت برنامهديدگاه استفاده از گونه كه  همان
قابليت نويسان سادگي، حجم كد كمتر و خوانايي و  و براي برنامه نيز مؤثر باشددر وب گذاري  زبانهاي نشانه
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  Tapestry باشد. براي اطالعات بيشتر به آدرسِ  هاي وب مي باز توسعه مؤلفه يك چارچوب متنhttp://jakarta.apache.org./tapestry 
  مراجعه نماييد.

20  Comment 

<project ... > 
 <target ... > 
  <web-compile>  
   <Welcome-Files  include= "**/*.jsp" >  
   </Welcome-Files>  
  </web-compile>  

</target> 
</project>  

//PagePermissions.java  
public @interface PagePermissions{ 
 public String[] value(); 
} 
 

//adminsOnly.jsp  
<%--- 
   @PagePermissions({“admin”}) 
---%> 
... 

//index.jsp 
<%--- 
   @welcomeFile 
---%> 
<html> 
   ... 
</html>  

//web.xml 
<web-app> 
  <welcome-files> 
    <welcome-file>/index.jsp</welcome- file>                                               
 </welcome-files> 
</web-app> 
 



                                                                                                          

 

 
     

مقاله  ايندر . وجود داردوب مبنا در  صفتنويسي  برنامه برايكاربردهاي بسياري  بيشتر را به ارمغان آورد.نگهداري 
در مورد زبانهاي  XDocletكار  كار مشابه راه كاري براي استفاده از اين ديدگاه در وب ارائه گرديد. اين راه راه

   باشد. مي J2SE 5نويسيِ  هاي حاشيه نويسي و البته مبتني بر تايپ برنامه

  كارهاي آتيكارهاي آتي

گردد و ابزارهايي براي  معينكار  اين راه 21پرداخته شد. الزمست مشخصات دقيقكار  در اين مقاله به بيان كلي راه
22گرا نويسي وجه مبنا و برنامه نويسي صفت برنامهبا توجه به ارتباط تنگاتنگ سازي اين امكان بوجود آيند.  پياده

به  
هاي  تواند موجب تحول شگرفي در حيطه توسعه برنامه گرا نيز در وب مي سازي امكانات وجه رسد شبيه نظر مي

  آيندة نزديك اين امكانات را فراهم كنيم. كوشيم در مي AspectWeb23باز  مبتني بر وب ايجاد كند.  ما در پروژه متن
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