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کامپیوتر مهندس ده ی دانش شریف صنعت اه دوم*دانش برنامه نویس تمرین ارزیابی شیوه ی
رایانه ای ه های ٩۴شب بهار خرازی مهدی مدرس:

مقدمه .١

پایه ی بر و خودکار صورت به تمرین ارزیابی م کند. بیان را (DTN ه ی (شب دوم تمرین ارزیابی شیوه ی مستند این

م شود: انجام مورد دو

ه، شب روی بر شده ارسال داده های .١

شده. چاپ خروج های .٢

م شود. معرف آن ها نمره ی میزان و موردآزمون ها از ی هر ادامه، در

نکته ها .١ . ١

است: مفید نمره ندادن دست از برای زیر نکته های به توجه تمرین، ارزیابی بودن خودکار به توجه با

باق و شده منتشر تمرین مهلت شروع با موردآزمون ها) وریتم ال (شامل مستند این آغازین صفحه ی ٢ تنها .١

شد، نخواهند منتشر تمرین مهلت پایان از پیش تا جزییات) ر دی و آزمون داده های (شامل صفحه ها

گرفته نادیده شود، نوشته STDERR در آنچه و نوشته م شود STDOUT در که است مواردی برنامه خروج .٢

م شود،

افزوده تمرین ارزیابی برای تمرین) مهلت پایان از (پس دوم بخش در ری دی موردآزمون های است ن مم .٣

شوند،

ری عس میالد و خلدی مهران محلوج فر، سعید عبدی، عرفان فّتاح المنان، عل ، مومن بهنام از سپاس *با

..۱



کاراکترهای که شود سبب است ن مم کار این زیرا کنید، خودداری PDF از stringها کردن copy/paste از .۴

گردد، انتظار مورد خروج از متفاوت چاپ شده خروج و شده افزوده چاپ شده خروج به اضاف نادیدن

ه شب پیام های و ورودی/خروج ساختار درباره ی بیشتری فرض تمرین، مستند در بیان شده فرض های جز به .۵

ندهید. انجام

مورد آزمون ها وریتم ال .٢

آن به پاسخ و braodcast آزمون .٢ . ١

اتوبوس م شود. اجرا اتوبوس ی توسط مرحله چندین در scan دستور آزمون، این در دارد. نمره ٢٠ آزمون این

بسته ها دریافت از پس متصل شهرهای دارد. نمره ۴ بخش این کند. broadcast ه شب روی را بسته مورد هر در باید

درون داده های و م گیرد قرار بررس مورد سرآیندها تنها پاسخ این در دارد. نمره ١٠ بخش این دهند. پاسخ باید

توجه دارد. نمره ۶ بخش این . کند چاپ را صحیح خروج باید شهر ها پاسخ دریافت از پس اتوبوس ندارد. اهمیت

شود. اجرا walk دستور بار چندین است ن مم مرحله هر در که کنید

شهرها در پیام حذف و ایجاد آزمون .٢ . ٢

print دستور سپس م شود. ساخته msg دستور از استفاده با شهر چند در بسته چندین دارد. نمره ١٠ آزمون این

walk ، sync دستور الزم تعداد به سپس دارد. نمره ۴ بخش این م شود. بررس آنها شدن ساخته و اجرا شهرها در

در print دستور مراحل بعض در شوند. حذف باید م شود صفر آن ها TTL که بسته هایی م شود. اجرا scan و

دارد. نمره ۶ بخش این م شود. بررس آن خروج و اجرا شهرها

اتوبوس در پیام حذف آزمون .٢ . ٣

کند. حذف خود مجموعه ی از را پیام آن باید صحیح مقصد به پیام هر ارسال از پس اتوبوس دارد. نمره ١۵ آزمون این

اتوبوس پیام های مجموعه از باید پیام آن پیام، ی TTL شدن صفر صورت در همچنین دارد. نمره ١٠ بخش این

دارد. نمره ۵ بخش این شود. حذف

ه شب روی بر بسته ها صحیح ارسال آزمون .۴ . ٢

ه شب روی ارسال داده های sync دستور با شهرها، در بسته کاف تعداد ساختن از پس دارد. نمره ٢۵ آزمون این

ارسال شهر هر به اتوبوس طرف از که داده هایی باشد. تمرین متن بر مبتن دقیقا باید داده ها این م شود. بررس

باید م شود ارسال اتوبوس سمت به شهرها از که داده هایی دارد. نمره ١٠ بخش این باشد. صحیح باید م شود

دارد. نمره ١۵ بخش این نباشد. تکراری پیام های دارای و باشد صحیح

..۲
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