.

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
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ﻧﯿﻢﺳﺎل دوم ۰۰-۰۱
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داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ

ﻣﺪرس

ﻣﻬﺪی ﺧﺮازی

ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺻﻔﺮ
ﻣﻮﺿﻮع

آﺷﻨﺎﯾﯽ و راهاﻧﺪازی ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ

ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ

ﺳﺎﻋﺖ  ۲۳:۵۹ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۳اﺳﻔﻨﺪ ۱۴۰۰

ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از دﺳﺘﯿﺎران آﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺪادﯾﺎن ،ﻣﺠﯿﺪ ﮔﺮوﺳﯽ و اﻣﯿﺮﻣﻬﺪی ﻧﺎﻣﺠﻮ

اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه از

 CS162در ﺑﻬﺎر  ۲۰۲۰در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،ﺑﺮﮐﻠﯽ

ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺻﻔﺮ

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ

در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺗﺮم ،ﺷﻤﺎ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ،رﻓﻊﺧﻄﺎ  ۱و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ راهاﻧﺪازی ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻤﺮﯾﻦ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺑﺰار و اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺳﺎده ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺮای اداﻣﻪی ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

راهاﻧﺪازی ﻣﻘﺪﻣﺎت

۱

Gogs ۱.۱
در ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی اﯾﻦ درس ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺪﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﻮد را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ﻃﺮﺷﺖ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺨﺰنﻫﺎﯾﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ دﺳﺘﯿﺎران آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺎزن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای
ً
ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻮد اﮐﯿﺪا ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﮐﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ً
ً
اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ اوﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻮده و دوﻣﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺪﻫﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای درک
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

۲.۱

Vagrant

ﺗﺼﻮﯾﺮی  ۲از ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی  Vagrantدر اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﻨﻈﻤﯿﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز در ﻃﻮل
اﯾﻦ درس ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺟﺮای ﮐﺪﻫﺎﯾﺘﺎن در آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ Vagrant .اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از  Vagrantﺑﺮای ﺑﺎرﮔﯿﺮی و اﺟﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ )در ﺗﺮم ﺟﺎری ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی
اﻋﻤﺎل ﮐﺮدهاﯾﻢ ،از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮمﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ(.
اﮔﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ  Windowsاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ و زﯾﺮ ﺑﺨﺶ
 Windowsﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 Vagrant .۱ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزیﺳﺎز  VirtualBoxاﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪی اﯾﻦ ﻣﺠﺎزیﺳﺎز را از وﺑﺴﺎﯾﺖ آن
ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎرﮔﯿﺮی  VirtualBoxﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی رﻓﻊﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﯿﺎز
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮروی ﺗﻌﺪادی از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی  VirtualBoxﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،از اﯾﻦ
ً
رو ﺣﺘﻤﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪی آن را ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری اﻣﮑﺎن ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ
ْ
 VMWareﻫﻢ وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻮض ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎ از  VirtualBoxاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 .۲آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪی  Vagrantرا از وﺑﺴﺎﯾﺖ آن ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ) .ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﺑﺰار ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
اﺑﺰارﻫﺎی رﻓﻊﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ(
 .۳ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ  Vagrantﻧﺼﺐ ﺷﺪ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺴﺘﻪی  libarchive-toolsرا
ﺑﺎ دﺳﺘﻮر زﯾﺮ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻟﯿﻨﻮﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ  aptداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
$ sudo apt install libarchive -tools

ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮرات زﯾﺮ را در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺧﻮد اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ:

۲
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داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ

mkdir ce424 -vm
cd ce424 -vm
vagrant init ce424 / spring2020
vagrant up
vagrant ssh

اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ درس را ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ  sshﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﺳﺘﻮر

$
$
$
$
$
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5

up

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺪﺗﯽ زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﺑﻪ اﺗﺼﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز دارد.

 .۴ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ،ﻓﺎﯾﻞ  vm_patch.shرا از آدرﺳﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ آﻣﺪه ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ آن را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﺳﺘﻮرات زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺟﺮای آن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .از
آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﻣﺨﺎزﻧﯽ را از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻃﺮﺷﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﺑﺘﺪا ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ssh-keysرا اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﯿﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻃﺮﺷﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
' $ wget 'http :// sharif .edu/~kharrazi / courses /40424 -002/ vm_patch .sh
$ bash vm_patch .sh
$ rm vm_patch .sh

1
2
3

 .۵ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  Vagrantرا از ﭘﻮﺷﻪی  ce424-vmاﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﻮﺷﻪ را ﭘﺎک ﻧﮑﻨﯿﺪ در ﻏﯿﺮ
اﯾﻦﺻﻮرت  Vagrantﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺷﻤﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
 .۶ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮای  Vagrantاز دﺳﺘﻮر  vagrant haltاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﮑﺮد ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ آن را در
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻪ در  .sshﺑﺮای دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪی ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮرات  vagrant upو  vagrant sshرا اﺟﺮا
ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات ﻗﺒﻞ از آن ﻧﯿﺴﺖ.

Windows ۱.۲.۱

ً
ﻧﺴﺨﻪی وﯾﻨﺪوز ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از  SSHدر ﺳﻄﺢ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪی وﯾﻨﺪوز را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﻮر  vagrant sshﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﻠﻮد  Cygwinﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﻪ از  sshﭘﯿﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ

ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺼﺐ  Cygwinآﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻧﺼﺐ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ
ً
ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل  Cygwinاﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ )ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﻣﺠﺪدا راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ(.
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از  PuTTYﺑﻪﺟﺎی  Cygwinﻫﻢ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ اﯾﻦﮐﺎر ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﻧﯿﺎز دارد.
ً
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽ  VT-xﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 CPUﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ  BIOSﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

۲.۲.۱

Troubleshooting Vagrant

ً
اﮔﺮ دﺳﺘﻮر  vagrant upﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،دﺳﺘﻮر  vagrant provisionرا اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺸﮑﻞ را
ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﮑﺮد ،ﺑﺎ اﺟﺮای دﺳﺘﻮر  vagrant destroyﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد
ً
را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ دﺳﺘﻮر  vagrant upﻣﺮاﺣﻞ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

۳.۲.۱

Git Config

دﺳﺘﻮرات زﯾﺮ را ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ ﺧﻮد اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎم و اﯾﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﻋﻤﺎل
ﺷﻮﻧﺪ.
"$ git config --global user.name "Your Name
" $ git config --global user. email "Your Registered Email

۳
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ssh-keys ۴.۲.۱
ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ﻃﺮﺷﺖ ،ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط  sshﺑﺎ ﺳﺮور ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر ،از درون  VMﺧﻮد دﺳﺘﻮرات زﯾﺮ را ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ:
$ ssh - keygen -N "" -f ~/. ssh/ id_rsa
$ cat ~/. ssh/ id_rsa .pub

1
2

دﺳﺘﻮر اول ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد و آن را در آدرس  ~/.ssh/ذﺧﯿﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .دﺳﺘﻮر دوم ﻫﻢ ﻣﻘﺪار ﮐﻠﯿﺪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ﻃﺮﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت از ﺣﺴﺎب ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و ﮐﻠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دادهﺷﺪه
را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﻠﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت  ssh-rsaآﻏﺎز و ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت  vagrant@developmentﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

Repos ۵.۲.۱
ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﻓﺮدی درس ،در ﯾﮏ ﻣﺨﺰن ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻃﺮﺷﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺨﺰن در ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ:
https://tarasht.ce.sharif.edu/ce424-002-students/ce424-002-handouts

ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ در ﻣﻮرد آن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم
ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﯾﻦ ﻣﺨﺰن در آدرس  ~/code/handoutsاز ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد .ﺑﺮای ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺨﺰن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﺳﺘﻮر زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺨﺰن ،از ﻋﺒﺎرت  handoutsدر دﺳﺘﻮر  pullاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
$ cd ~/code/ handouts
$ git pull origin master
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ دو ﻣﺨﺰن ﺧﺼﻮﺻﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﺨﺰن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﻓﺮدی و ﯾﮏ ﻣﺨﺰن ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺨﺰنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در آدرسﻫﺎی  ~/code/personalو  ~/code/groupاز ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺷﻤﺎ
ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی اﯾﻦ درس را در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﻓﺮدی اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮر زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﺘﺎن را ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ﻃﺮﺷﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
$ git push origin master

1

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﻮﺷﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﻓﺮدی ﺧﻮد از دﺳﺘﻮر
$ git pull handouts master

ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺰن  handoutsاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺨﺎزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﻓﺮدی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
git@tarasht.ce.sharif.ir:ce424-002-students/ce424-002-"student-id".git

و ﻣﺨﺎزن ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
git@tarasht.ce.sharif.ir:ce424-002-students/ce424-002-"group-id".git

ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ)در زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺰنﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻨﻮز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ(.
در اﯾﻦ درس اﻧﺸﻌﺎب  master ۳ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺸﻌﺎب ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺑﺮای ارﺳﺎل ﮐﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺸﻌﺎبﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﯾﺪ اﻣﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﻧﺸﻌﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ داوری ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
Branch
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Issues ۶.۲.۱
ﺑﺨﺶ  Issuesدر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ﻃﺮﺷﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻮد Issue ،ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
و ﻫﺮﮐﺪام را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ.

۳.۱

Judge

در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ داوری ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
• ﺳﯿﺴﺘﻢ داوری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮروی اﻧﺸﻌﺎب  masterاز ﻣﺨﺰنﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﺪ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ داوری ﺑﺎ ﻫﺮ  pushﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮروی ﻣﺨﺰن ﺷﻤﺎ ،ﮐﺎر داوری را
ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ.
• اﮔﺮ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داوری ﻧﻤﺮهی ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺗﺎﺧﯿﺮ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارﺳﺎل
ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ درس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
• ﻧﻤﺮهی ﻧﻬﺎﯾﯽای ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی داوری ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻤﺮهی ﺷﻤﺎ در ﮐﺎﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﺮهی آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﺖ
ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞدادﻧﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮔﺰارش ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داوری ﻧﻤﺮهدﻫﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﺖ
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺮهدﻫﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
• از  pushﮐﺮدن ﮐﺎﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ و در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داوری دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ را ﻣﺒﺬول ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ در ﻏﯿﺮ
اﯾﻦﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داوری ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻢﺷﺪن زﻣﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺿﺮباﻟﻌﺠﻞ ارﺳﺎل ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﺧﻮدﺗﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
• ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺮ داوری ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞﻫﺎ ﻧﻤﺮهدﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۴.۱

وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺷﻤﺎ دارای ﯾﮏ ﺳﺮور  ۴ SMBاﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزهی وﯾﺮاﯾﺶ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺷﻪی  homeاز ﮐﺎرﺑﺮ  Vagrantرا
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮور  SMBﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ وﯾﺮاﯾﺶﮔﺮ دﻟﺨﻮاه در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ در ﻃﻮل
اﯾﻦ درس اﯾﻦ روش را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﺮ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ روش اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻂﮐﺎرﺑﺮی
ﻏﯿﺮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ وﯾﺮاﯾﺶﮔﺮ ﻣﺘﻦ در ﻧﺸﺴﺖ  sshاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  VSCodeاﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﺑﺮای اﺗﺼﺎل از ﻃﺮﯾﻖ  sshﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻣﺠﺎزی را در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

Windows ۱.۴.۱
 File Browser .۱را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﺎ زدن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  Ctrl+Lﺑﻪ ﻣﺤﻞ وارد ﮐﺮدن آدرس ﺑﺮوﯾﺪ.
 .۲آدرس  \\192.168.162.162\vagrantرا وارد ﮐﺮده و  Enterﺑﺰﻧﯿﺪ.
 .۳ﻧﺎمﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰﻋﺒﻮر در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺮدو  vagrantاﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﻮﺷﻪی  homeﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮد در  Vagrantرا ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

۲.۴.۱

Mac OS X

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﻪﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ،وﯾﮋﮔﯽ  File Sharingﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ
ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ آن را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ:
 System Preferences .۱را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
 .۲ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Sharingﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
 .۳ﺗﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Onرا در ﮐﻨﺎر  File Sharingﺑﺰﻧﯿﺪ.
 .۴ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Optionsﮐﻠﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
Server Message Block

۵
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 .۵ﺗﯿﮏ  Share files and folders using SMBرا ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 .۶ﺗﯿﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Onدر ﮐﻨﺎر ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد و ﻋﺒﺎرت  Windows File Sharingرا ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 Done .۷را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﭘﺲ از آن ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:
 Finder .۱را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
 .۲در ﻧﻮار ﻣﻨﻮ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Go → Connect to Server...را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 .۳آدرس ﺳﺮور  smb://192.168.162.162/vagrantاﺳﺖ.
 .۴ﻧﺎمﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰﻋﺒﻮر در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺮدو  vagrantاﺳﺖ.

۳.۴.۱

Linux

از ﻫﺮ ﮐﺎرﺧﻮاه  SMB ۵ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ  /vagrantﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰﻋﺒﻮر  vagrantاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺮورﮔﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از  SMBﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ دﺳﺘﻮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

۴.۴.۱

Shared Folders

ﭘﻮﺷﻪی  /vagrantاز ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪی  homeاز ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﺗﺼﺎل
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺎ روش  SMBاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ.

 ۵.۴.۱ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ در ﻫﻨﮕﺎم راهاﻧﺪازی
• در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در وﯾﻨﺪوز ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای دﺳﺘﻮر  vagrant upدر وﯾﻨﺪوز ﺑﺎ ﺧﻄﺎﯾﯽ از ﻧﻮع  E_INVALIDARGﯾﺎ E_FAIL
) (0x80004005ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ  Host-only Adapterدر  VirtualBoxوﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻪ
 Device Managerوﯾﻨﺪوز رﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت Virtual Box Host-only Ethernet
 Adapterاﺳﺖ را  Uninstallﮐﻨﯿﺪ و دوﺑﺎره دﺳﺘﻮر  vagrant upرا اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺸﮑﻞ

ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦﻣﺠﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﺪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
ﺑﺸﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺠﺪد آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

• در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ  vagrant upﺑﺮای راهاﻧﺪازی  SSHدﭼﺎر  vagrantدﭼﺎر  timeoutﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای vagrant
 haltو ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ،ﻋﺒﺎرت
config .vm.boot\ _timeout = 240

1

را ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی  Vagrantfileاﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪ ،ﺑﺎ دﺳﺘﻮر  vagrant destroyاﯾﻦ
ﻣﺎﺷﯿﻦﻣﺠﺎزی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی  Vagrantfileﻋﺒﺎرت
||vb
]""-- cableconnected1 ", "on
]""--uart1", "0x3F8", "4
]"--uartmode1 ", "file", File :: NULL

config .vm. provider " virtualbox " do
vb. customize [" modifyvm ", :id ,
vb. customize [" modifyvm ", :id ,
vb. customize [" modifyvm ", :id ,
end

را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و دوﺑﺎره آن را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ.
Client

۶
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 ۲ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪ اﺑﺰار ﻣﻔﯿﺪ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی اﺑﺰار ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ در ﺟﻌﺒﻪاﺑﺰار ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ! از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی  gitو  makeﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ و ارﺳﺎل ﮐﺪﻫﺎﯾﺘﺎن اﺟﺒﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮای رﻓﻊﺧﻄﺎ ﯾﺎ ﭼﻨﺪوﻇﯿﻔﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﻪی
اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮروی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺷﻤﺎ از ﻗﺒﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ دﻗﯿﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ
ً
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮﯾﮏ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪه و درک ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ اﮐﯿﺪا ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺮم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ در اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ درک ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮردﯾﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎران آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

Git ۱.۲
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺴﺨﻪ  ۶اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺪﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ GitHub .ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻨﻈﻤﯿﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ً
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی  gitﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل اﯾﻦ درس ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن از  gitاﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ﯾﺎ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺷﺮوع ﺧﻮب ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ درﮐﯽ از  gitدارﯾﺪ،
اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺮای درک اﺟﺰای دروﻧﯽ ﮔﯿﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

make ۲.۲
 makeاﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ را از ﮐﺪﻣﻨﺒﻊ  ۷ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم Makefile
ﻣﯽﺳﺎزد .ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی  Makefileﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻃﯽ دﺳﺘﻮراﺗﯽ و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺮای  makeﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺤﻮهی ﮐﺎر  makeﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ :ﺷﻤﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در  Makefileﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و  makeﯾﮏ ﮔﺮاف واﺑﺴﺘﮕﯽ
از روی آن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﮔﺮاف ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ make ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهای دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺤﻮهی
ﮐﺎر آن را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد.
ﺗﻌﺪادی آﻣﻮزش ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﺮای  makeدر اﯾﻨﺠﺎ و اﯾﻨﺠﺎ وﺟﻮد دارد .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﺴﺘﻨﺪات رﺳﻤﯽ  GNUدر اﯾﻦ ﺑﺎره و از اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ در ﻋﯿﻦ
ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺎ از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع  makeاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﺑﺪون ) Makefileاﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زودی ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺖ Makefile
ﻫﺎی زﯾﺎد را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ(! ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ) limits.cﮐﻪ در ﻣﺨﺰن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻗﺮار دارد( را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﺟﺮای
دﺳﺘﻮر زﯾﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻨﯿﺪ:
$ make limits .c

1

اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ زدن دﺳﺘﻮر زﯾﺮ آن را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ:
$ ./ limits

)اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ(.

۳.۲

man

 manﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪی راﻫﻨﻤﺎ اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد در  manاﺻﻞ ﮐﺎر
اﺳﺖ! ﺻﻔﺤﻪی  manاز ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر  lsﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ،
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دﺳﺘﻮر  man lsرا در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺧﻮد اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﭘﺮﭼﻢ ۸ﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ  lsو ﻧﺤﻮهی ﮐﺎر ﺑﺎ آن
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺤﻮهی ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  forkرا ﻫﻢ ﺑﺎ زدن دﺳﺘﻮر  man forkﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

۷

Control Version

6

Code Source

7

Flag

8
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۴.۲

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ

gdb

رﻓﻊ ﺧﻄﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻪ زﺑﺎن  Cﺳﺨﺖ اﺳﺖ! اﮔﺮ ﺧﻄﺎﯾﯽ در ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رخ دﻫﺪ ،ﭘﯿﻐﺎم ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ آن ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از
ﭘﺸﺘﻪ  ۹ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﻮشﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ،اﺑﺰار رﻓﻊﺧﻄﺎ  GNUﯾﺎ ﻫﻤﺎن  gdbوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن رﻓﻊﺧﻄﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  Cرا ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﭼﻢ ﺧﺎص  -gﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز
ﺑﺮای رﻓﻊﺧﻄﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ  gdbاﺟﺎزهی ﻣﻌﺠﺰه را ﺧﻮاﻫﺪ داد! اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮدﺗﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ  gdbاﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﺟﺎزهی ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﭘﺸﺘﻪ ،دﯾﺪن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ،ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺪ و ﺑﺴﯿﺎری اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮ را ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ gdb ،اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد
ﭘﺮدازهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﺗﺼﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮدازهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای رﻓﻊﺧﻄﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ  PintOSﮐﻪ در اﯾﻦ درس
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ً
 gdbﻋﺎدی راﺑﻂﮐﺎرﺑﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎﻣﯽ دارد از اﯾﻦ رو ﻣﺎ  cdgbرا ﺑﺮروی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺷﻤﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن رﻧﮓآﻣﯿﺰی دﺳﺘﻮرات و
ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻮب دﯾﮕﺮ دارد .در  cdgbﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات  iو  ESCﺑﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه  ۱۰ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﺮای درک اﺳﺘﻔﺎده از  gdbاﺳﺖ .ﻣﺴﺘﻨﺪ رﺳﻤﯽ  gdbﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ.

۵.۲

tmux

ﺗﯿﻤﺎﮐﺲ ﯾﮏ  multiplexerﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ  tabﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ را در ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ۱۱

از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ  tabرا ﻫﻨﮕﺎم  sshﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮر

> $ tmux new -s <session_name

1

اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻋﺎدی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  Ctrl-B + Cﯾﮏ
ﭘﻨﺠﺮهی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ Ctrl-B + n .ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮهی ﺷﻤﺎره  nﻣﯽرود .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از  Ctrl-B + Cاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا
ﮐﻠﯿﺪ  Ctrlو  Bرا ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺸﺎر ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ  tmuxوارد ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺸﻮد .ﺳﭙﺲ ﮐﻠﯿﺪ  Cرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
 Ctrl-B + Dﺷﻤﺎ را از ﻧﺸﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻤﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﺸﺴﺖ در ﺣﺎل اﺟﺮا
ً
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎﻟﺖ اﺟﺮا ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎ از آن ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ زدن دﺳﺘﻮر زﯾﺮ ﻣﺠﺪدا ﮐﺎر در ﯾﮏ
ﻧﺸﺴﺖ را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ:
> $ tmux attach -t <session_name

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ  tmuxاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺴﺖ  sshﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﺎ  tmuxدر اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺮار دارد.

vim ۶.۲
 vimﯾﮏ وﯾﺮاﯾﺶﮔﺮ ﻣﺘﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آن ارزش زﯾﺎدی دارد .در اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ  vimوﺟﻮد دارد .ﻫﺮ وﯾﺮاﯾﺶﮔﺮی ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺪﻫﺎ ﺑﺎ
آن راﺣﺖ و ﺣﺮﻓﻪای ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﺮاﯾﺶﮔﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ واﺳﻂ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  ۴.۱از اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

۷.۲

ctags

 ctagsاﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺰرگ ﮐﺪ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ درس )و در آﯾﻨﺪه( ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺪﻫﺎی زﯾﺎدی را دارﯾﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار در ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ زﻣﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ،
اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزهی ﭘﺮش ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﯾﮋﮔﯽ go-back-to-last-location
وﯾﺮاﯾﺶﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرتﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای  vimدر اﯾﻨﺠﺎ و ﺑﺮای  sublimeدر اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو وﯾﺮاﯾﺶﮔﺮ
ً
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ctags ،اﺣﺘﻤﺎﻻ از وﯾﺮاﯾﺶﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦﺻﻮرت ﻧﺤﻮهی ﻧﺼﺐ آن را ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
Stacktrace
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ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ

words ۱.۳
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ در زﺑﺎن  Cدر اﯾﻦ درس ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ آﺷﻨﺎ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ  ، structsدادهﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪی  ۱۲ﻣﺎﻧﻨﺪ  listﻫﺎ ،اﺷﺎرهﮔﺮﻫﺎ ،آراﯾﻪﻫﺎ typedef ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم  wordsﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ  (۱ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎم ﮐﻠﻤﺎت و  (۲ﺗﮑﺮار ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه)ﻫﺎ( را ﺑﺸﻤﺮد و ﺳﭙﺲ
ﺧﺮوﺟﯽ را در  stdoutﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ورودی ﺧﻮد
را از ﻃﺮﯾﻖ ورودیﻫﺎی ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن  ۱۳ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﺮوﺟﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺠﻤﻌﯽ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﭘﺮوﻧﺪهای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی داده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد،
ورودی را از  stdinﺑﺨﻮاﻧﺪ.
در زﺑﺎن  Cﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺳﺮآﯾﻨﺪ ) ۱۴ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ  .hﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻄﻮح ﺗﺠﺮﯾﺪ  ۱۵را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ
اﺷﯿﺎ  ،۱۶ﻧﻮعﻫﺎ  ۱۷و ﺗﻮاﺑﻊ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد  .ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ  .cوﺟﻮد
دارﻧﺪ ،ﻧﺤﻮهی ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﻮارد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺳﺮآﯾﻨﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی
ﺳﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون آن ﮐﻪ از ﻧﺤﻮهی ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی آن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﭘﺮوﻧﺪه  words/word_conut.hﻧﺤﻮهی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر  word_countرا ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪی  ۱۸ﺑﺮای ﻧﮕﻪداری ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﻤﺎت و ﺗﻌﺪاد ﺗﮑﺮار آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺎ ﻧﺎم
 WordCountﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزهی اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮعداده  WordCountرا ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺮآﯾﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  words/word_count.cدر ﺧﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﺑﻊ
را در  words/word_count.cﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪی ﺗﺮﺟﻤﻪﺷﺪه از  sort_wordsﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻊ wordcount_sort
ً
را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد )ﻣﺜﻼ ﺗﺎﺑﻊ  ( wordcount_lessرا ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ Makefile .اﯾﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه )  ( wc_sort.oرا ﺑﺎ دو آﺑﺠﮑﺖ ﻓﺎﯾﻞ  ۱۹ﺷﻤﺎ words.o ،و  word_count.oﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ  words.oﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﯾﻨﺮی در ﻗﺎﻟﺐ  ۲۰ ELFاﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮای ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی

 ELFرا دارد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی درس( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی  Windowsو  OS Xاز اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ رو ﻧﻤﯽﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم را در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی  words/main.cو  words/word_count.cاﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﻮﺷﻪی  wordsرﻓﺘﻪ و دﺳﺘﻮر  makeرا در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺧﻮد اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﯾﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﯾﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داوری ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی
ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم  words.txtدارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت زﯾﺮ اﺳﺖ:
abc def AaA
bbb zzz aaa

۱.۱.۳

Total Word Count

وﻇﯿﻔﻪ اول ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎم ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺸﻤﺮﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎم ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺮروی stdout
ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در  word_count.cﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺗﺎﺑﻊ )( num_wordsﮐﺎﻓﯽ
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Structures Data Linked
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Line Command
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Header
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Types
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List Linked
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File Object
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Format Linkable and Executable
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ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺻﻔﺮ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ

اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻧﺒﺎﻟﻪی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪای از ﺷﻨﺎﺳﻪ ۲۱ﻫﺎی اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎ ﺣﺴﺎس ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮل ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ در ﺑﺎﻻی ﭘﺮوﻧﺪه  main.cﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻮﭼﮏ ۲۲

ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮوﺟﯽ زﯾﺮ را درﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
The total number of words is: 6
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1

Word Frequency Count

وﻇﯿﻔﻪ دوم ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﮑﺮار ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺸﻤﺮﯾﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪاد ﺗﮑﺮار آن ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﺪاد ﺗﮑﺮار
)ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﺮار اول( و در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﮑﺮار دو ﮐﻠﻤﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎﺑﻊ  wordcount_sortﺑﺮای
ﺷﻤﺎ در ﭘﺮوﻧﺪه  wc_sort.oﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻊ  wordcount_lessرا در ﭘﺮوﻧﺪه  main.cﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه  word_count.cرا ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ WordCount
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ  word_counts.cﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺗﺎﺑﻊ )( count_wordsدر ﭘﺮوﻧﺪه  main.cﺑﺴﯿﺎر
راهﮔﺸﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮوﺟﯽ زﯾﺮ را ﺑﺮای ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ:
1
1
1
1
2

abc
bbb
def
zzz
aaa

1
2
3
4
5

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ :ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﻮر زﯾﺮ را ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از درﺳﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ:
\ > <filename
\ "tr " " "\n
\ "tr -s "\n
\ "]tr "[: upper :]" "[: lower :
\ "tr -d -C "[: lower :]\n
\ sort
\ uniq -c
sort -n

۳.۱.۳

$ cat
|
|
|
|
|
|
|

make

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ make ،اﺑﺰار ﻣﻬﻤﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺮای
راﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ Makefile ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ در آدرس  words/Makefileﻗﺮار دارد .اﻣﺎ از ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺧﻂ از اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻪ ﻧﺎم  Makefile.txtﻧﻮﺷﺘﻪ و در ﻣﺨﺰن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

۲.۳

user limits

اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن  Cو اﺑﺰارﻫﺎی ﻃﻮل ﺗﺮم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮهی اﺟﺮای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ.
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ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی  Stackو  Heapرا  -ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﯾﺎ  ۲۳ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ  -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ .ﭘﺮوﻧﺪه  limits.cرا ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳﺎﯾﺰ  ، Stackﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮدازهﻫﺎ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﺻﯿﻒﮔﺮﻫﺎی ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ  ۲۴را ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﭘﺮوﻧﺪه limits.c
را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .وﻇﯿﻔﻪی ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ.
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ :دﺳﺘﻮر  man getrlimitرا اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
stack size: 8388608
process limit : 2782
max file descriptors : 1024

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺟﺮای دﺳﺘﻮر  make limitsﮐﺪ ﺧﻮد را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

۳.۳

اﻟﻒ ﺗﺎ ض gdb

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﺎم  mapﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن ﺗﻌﺪادی ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ  gdbاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ،ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی  map.cو  recurse.cﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  mapرا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ،
ﺑﺎ دﺳﺘﻮر  make mapآن را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻫﺮﯾﮏ از ﻗﺪمﻫﺎی زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺮرﻧﮓ
ﺷﺪهاﻧﺪ را در ﭘﺮوﻧﺪه  gdb.txtﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮرات ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮرﻧﮓ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ را ﻫﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
وﮔﺮﻧﻪ ﻧﻤﺮه ﮐﺎﻣﻞ را از اﯾﻦ ﺳﻮال درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
)آ(  GDBرا اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
)ب( ﯾﮏ وﻗﻔﻪ  ۲۵در اﺑﺘﺪای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
)ج( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﻗﻔﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
)د(  argvﺑﻪ ﮐﺠﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
)ه( در آدرس  argvﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻗﺮار دارد؟
)و( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ  recurاداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.
)ز( آدرس ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎﺑﻊ  recurﭼﯿﺴﺖ؟
)ح( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ  recurاداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.
)ط( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﺷﺮﻃﯽ  ifاداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.
)ی( ﻧﺤﻮهی ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ  assemblyﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
)ک( دﺳﺘﻮرات را ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر  callqاداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.
)ل( ﭼﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮی در ﺗﻤﺎم رﺟﯿﺴﺘﺮﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
)م( درون دﺳﺘﻮر ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ وارد ﺷﻮﯾﺪ.
)ن( ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ  Cﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ دﻫﯿﺪ.
)س( ﭘﺸﺘﻪی ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ  ۲۶را در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ) .راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ :دﺳﺘﻮر  backtraceﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؟(
)ع( ﺣﺎل ﯾﮏ وﻗﻔﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻊ  recurدر ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪازای  0ﺑﻮدن ورودی اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
)ف( اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﻔﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪ.
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)ص( ﭘﺸﺘﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ را در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ.
)ق( ﺣﺎل در ﭘﺸﺘﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ  mainﺑﺮﺳﯿﺪ .ﻣﻘﺪار  argcﭼﯿﺴﺖ؟
)ر( ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر  returnﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ.
)ش( ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ  assemblyﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
)ت( ﭼﻪ دﺳﺘﻮری ﻣﻌﺎدل " "return 0در زﺑﺎن  Cاﺳﺖ؟
)ث( ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
)خ( ﺳﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻌﺪی را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
)ذ( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺎ آﺧﺮ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
)ض( از  gdbﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ.

۴.۳

Compiling, Assembling, and Linking

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮهی ﮐﺎرﮐﺮد  mapآﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ از  Cﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ.
 ۱۰ﺳﻮال در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را در ﭘﺮوﻧﺪه  call.txtﻧﻮﺷﺘﻪ و در ﻣﺨﺰن ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
اﺑﺘﺪا اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﭘﺮﭼﻢﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ:
•  -Wallﺗﻤﺎم ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻣﺘﺮﺟﻢ را ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
•  -m32ﮐﺪ را ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری  i386ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
•  -Sﻓﻘﻂ ﻣﺘﺮﺟﻢ  ۲۷را ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ.
•  -cﻫﻢ ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﻫﻢ اﺳﻤﺒﻠﺮ  ۲۸را ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ.

ﺣﺎل ﺑﺎ اﺟﺮای ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺘﺮﺟﻢ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه  Cﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی اﺳﻤﺒﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی  8086ﯾﺎ i386

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪه  map.cدﺳﺘﻮر زﯾﺮ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ:

$ gcc -m32 -S -o map.S map.c

1

اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﺘﺮﺟﻢ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوﻧﺪهی  map.cرا ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﻤﺒﻠﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را در ﭘﺮوﻧﺪه
 map.Sﻧﻮﺷﺘﻪ و ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ.
 .۱ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﻤﺒﻠﯽ  recurse.Sرا ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﺪام دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ)ﻫﺎ( ﻣﻌﺎدل ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ )recur(i-1

ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺣﺎل ﻣﺎ ﮐﺪ اﺳﻤﺒﻞﺷﺪه ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،دﺳﺘﻮر زﯾﺮ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ:
$ gcc -m32 -c map.S -o map.obj
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ً
اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ دو دﺳﺘﻮر را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﭼﻢ  -cﺑﺎ
ً
ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﯾﯽ را ﺑﺴﺎزﯾﻢ.
اﺳﻤﺒﻠﺮ ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﻤﺒﻠﯽ ﺧﺎم را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﺷﺒﻪداده ۲۹ﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮐﻼس ﻣﺎ از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ  ELFاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ Linux
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺎل ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ درون ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی  map.outو  recurse.outﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ .اﯾﻦﻫﺎ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﻨﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ از اﺑﺰار objdump
ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 .۲ﺑﺨﺶﻫﺎی  .sectionو  .textﭼﻪ ﻣﻮاردی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
اﺳﻤﺒﻠﺮ ﯾﮏ ﺟﺪول ﻧﻤﺎدﻫﺎ  ۳۰ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﺑﺠﮑﺖ ﻓﺎﯾﻞ اﺳﺖ .ﺟﺪول ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ آﺑﺠﮑﺖ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
 .۳ﭼﻪ دﺳﺘﻮری ﺟﺪول ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه  ELFرا ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ؟
ﺧﻼﺻﻪای از ﺟﺪول ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﭘﺮوﻧﺪه  map.objدر زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
g O .data 00000004 stuff
g F .text 00000060 main
*UND* 00000000 malloc
*UND* 00000000 recur

00000000
00000000
...
00000000
00000000

1
2
3
4
5

 .۴ﭘﺮﭼﻢﻫﺎی  O ، gو * *UNDﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ؟
 .۵ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آدرس دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎد  mallocﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
 .۶ﭼﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻤﺎد  recurرا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟ در ﭼﻪ ﭘﺮوﻧﺪهای؟ ﺟﺪول ﻧﻤﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را در ﺟﻮاب ﺧﻮد
ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺣﺎل دو ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺎ دﺳﺘﻮر زﯾﺮ ﺑﻪ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد:
$ gcc -m32 map.obj recurse .obj -o map

 .۷ﺟﺪول ﻧﻤﺎدﻫﺎ را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی  mapدر ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟

 ۴ﺗﺤﻮﯾﻞدادﻧﯽﻫﺎ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶﻫﺎی زﯾﺮ را در ﻣﺨﺰن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد و زﯾﺮ ﭘﻮﺷﻪی  hw0ﻗﺮار دﻫﯿﺪ:
• ﮔﺰارش ﮐﻠﯽ از روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺪون ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺿﺎﻓﻪ
• ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ  wordsﺷﺎﻣﻞ  main.cو word_count.c
• ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  Makefileدر ﭘﺮوﻧﺪه Makefile.txt
• ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎﻓﺘﻪ limits.c
• ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﺟﻮابﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  gdbدر ﭘﺮوﻧﺪه gdb.txt
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Metadata
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Symbol Table
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1

ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺻﻔﺮ

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ

• ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﺟﻮابﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  Compiling, Assembling, and Linkingدر ﭘﺮوﻧﺪه call.txt

در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درس و ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ ،ﺳﻮال ﺧﻮد را در ﺳﺮور دﯾﺴﮑﻮرد درس و در ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻮال ﺧﻮدﺗﺎن
ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻃﺮﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردﯾﺪ ،آن را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻄﺮح ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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