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کامپیوتر و برق مهندس ده ی دانش سمنان اه ٠دانش شماره  تمرین
٢ اطالعات فناوری ١٣٩۶مهندس پاییز رازیان محمدرضا مدرس:

افصح آصف مصطفایی، غزاله ذوالفقاری، مجید ، سلمان محمدمهدی کم مدرسین:

تمرین اهداف

مفید ابزارهای و پیش نیازها برخ با آشنایی •

لینوکس سامانه ی عامل١ با مقدمات آشنایی •

مقدمه . ١

لینوکس سامانه ی عامل با آشنایی به سپس و خواهیدشد آشنا مفید ابزارهای و مفاهیم برخ با ابتدا تمرین این در

پروتکل طریق از اتصال نحوه ی با سپس و خواهیدکرد کار آن کاربردی دستورات از برخ با ابتدا خواهیدپرداخت.

سامانه ی عامل در برنامه ی کامپایل نحوه ی نیز انتها در خواهیدشد. آشنا لینوکس سامانه  ی ٢ م آدرس تغییر و ssh

فراخواهیدگرفت. را لینوکس

1operating system
2MAC address

١



مفید ابزارهای و پیش نیازها . ٢

x86 اسمبل برنامه نویس . ٢ . ١

گام ی عنوان به اسمبل زبان معموال به کارم رود. x86 پردازنده های برای ٣ کدش تولید برای x86 اسمبل زبان

زبان مبان با آشنایی برای م آید. حساب به ماشین زبان به ( س (مثل باال سطح زبان ی ترجمه ی هنگام میان
کنید.۴ مطالعه را مستند این م توانید بیت ٣٢ x86 اسمبل برنامه نویس

gcc . ٢ . ٢

فرترن جاوا، ،++ س ، س مانند برنامه نویس مختلف زبان های از پشتیبان قابلیت که است ۵GNU کامپایلر مجموعه

این جا از آن اصل وب سایت هم چنین کنید. مطالعه را این جا م توانید gcc با بیشتر آشنایی برای داراست. را و...

است. دسترس قابل

make . ٢ . ٣

کد از را کتابخانه ها و اجرایی برنامه های خودکار صورت به ،Makefile پرونده ۶ی خواندن کم به که است ابزاری

فهرست که صورت این به کند. پیدا دسترس هدف برنامه ی به ونه چ که م کند تعیین Makefile م کند. تولید منبع٧

ساختار make م کند. تولید را شما اجرایی برنامه ی آن ها پیمایش با make و م دهید قرار آن در را وابستگ ها تمام

یادگیری برای خواهیدشد. ل مش دچار آن ها فهم برای نکنید، استفاده آن ها از درست صورت به اگر که دارد پیچیده ای

است دسترس قابل این جا از هم GNU رسم مستندسازی هم چنین کنید. مشاهده را این جا و این جا م توانید make

دارد. بیشتری حجم مسلماً که

vim . ۴ . ٢

اما م دهند، ترجیح vim بر را emacs عده ای البته است. لینوکس ترمینال درون استفاده برای زیبا متن ر ویرایش ی

تسلط برای ببرید. بهره آن از نوشتن برای بتوانید تا برسید تسلط به ر ویرایش ی در که است آن دارد اهمیت که آن چه

کنید. مطالعه را این جا م توانید vim در

3object code
این از کوئیزی ٩۶/٧/١٢ تاریخ در ه ان شاءال باشید، داشته آشنایی اسمبل برنامه نویس مبان با تا است نیاز بعد تمرین برای که آ ن جا ۴از

خواهدشد. گرفته مستند
5GNU Compiler Collection
6File
7source code

٢

http://www.cs.dartmouth.edu/~sergey/cs258/tiny-guide-to-x86-assembly.pdf
http://gcc.gnu.org/
https://www3.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/cpp/gcc_make.html
https://www.gnu.org/software/make/manual/make.html
http://mrbook.org/blog/?s=make
http://wiki.wlug.org.nz/MakefileHowto
http://derekwyatt.org/vim/tutorials/


لینوکس با مقدمات آشنایی . ٣

نحوه ی با سپس و آن کاربردی دستورات از برخ با ابتدا شویم. آشنا لینوکس سامانه ی عامل با م خواهیم بخش این در

صورت در شد. خواهیم آشنا آن در برنامه ی کامپایل نحوه ی و سامانه  م آدرس تغییر ،ssh پروتکل طریق از اتصال

ویندوزی سامانه ی عامل کنار در مستقل طور به را آن م توانید ندارید، خود رایانه روی بر لینوکس سامانه ی عامل که

نصب خود ویندوزی سامانه ی عامل روی بر ‐VirtualBox یا VMware از استفاده ‐با مجازی صورت به یا و خود

تمرین های در که است مواردی با آشنایی تمرین این از هدف کنید). نصب را اوبونتو٨ توزیع م شود (پیشنهاد کنید

را پاسخ اما است بالمانع و آزاد بخش این انجام برای کالس اعضای ر دی با مشورت و هم فکری م رود. کار به بعد

م باشد. مفید و شیرین بسیار که یرید ب یاد حتماً بنویسد. خودش فکر با فرد هر نهایت در

لینوکس کاربردی دستورات . ٣ . ١

کدام هر برای خط). ۵ تا ٢ حد (در دارند کاربردی چه دهید توضیح و کنید تحقیق زیر دستورات از ی هر درباره

را آن گزینه ٩های از مورد ٣ و بیاورید لینوکس سامانه ی عامل در آن اجرای تصویر همراه به کوچ و ساده مثال ی

کنید). اجرا را دستور (خودتان کنید بیان نیز

useradd . ١

passwd . ٢

شماره باید (Prompt (در فرمان خط در user نام م گیرید که تصاویری در بعد به اینجا از مهم: توجه

زیر ل ش مانند باشد شما دانشجویی

مرجع وب سایت از ( بیت ۶۴) ١۶ . ٠۴ نسخه ی ٨دانلود

9option

٣

https://www.ubuntu.com/download/desktop/contribute?version=16.04.3&architecture=amd64


locate . ٣

find . ۴

grep . ۵

tail / head . ۶

sort . ٧

w . ٨

uniq . ٩

cp . ١٠

mv . ١١

rm . ١٢

pwd . ١٣

touch . ١۴

mkdir . ١۵

cd . ١۶

cat . ١٧

ls . ١٨

chmod . ١٩

awk . ٢٠

netstat . ٢١

ifconfig . ٢٢

traceroute . ٢٣

(<،>) redirection ر عمل . ٢۴

(|) pipe ر عمل . ٢۵

۴



ssh پروتکل طریق از اتصال . ٣ . ٢

دهید. توضیح تصویر درج با را کار مراحل و شوید متصل لینوکس سامانه ی عامل ی به ssh پروتکل از استفاده با

لینوکس سامانه  ی م آدرس تغییر . ٣ . ٣

کار اجرای روند از تصویری گزارش صورت به را ترمینال محیط دستورات کم به سامانه م آدرس تغییر نحوه ی

دهید. شرح

لینوکس در برنامه ی کامپایل . ۴ . ٣

برنامه ی ی آن داخل در و نموده ایجاد YourStudentNumber.c نام به پرونده ی ،vim ر ویرایش از استفاده با

کنید. اجرا و کامپایل زیر روش های از ی هر از استفاده با را خود برنامه ی سپس بنویسید. س زبان به دنیا!» «سالم،

دهید. توضیح تصویر درج با را کار مراحل کلیه

gcc دستور با . ١

Makefile ی نوشتن و make ابزار با . ٢

۵

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%C2%AB%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%8C_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7!%C2%BB


ضروری نکات . ۴

بپردازید. آن حل به بعد و بخوانید کامل طور به را بخش هر تمرین ابتدا •

بنویسید. جایی از را متن عیناً یا و کنید ترجمه اینکه نه بنویسید را خود فهم باید شما ، تشریح پاسخ های در •

زیبا، را گزارش نویس که نید ب را خود سع تمام باشد. شده تایپ فارس زبان به را تمرین ها حل گزارش •

به باید را خود گزارش های از خیل کاری محیط در که است این امر این علت دهید. انجام خوانا و مرتب

بقیه مثل که است ما به شده سپرده کار از جزئ گزارش نویس واقعاً دوستان! دهید. تحویل گفته شده صورت

بهترین به نتوانید اما دهید انجام را کار بهترین که صورت در دهیم. انجام خوبی به هم را آن باید کار اجزای

الزاماً این که آخر نکته شد. نخواهد ارزیابی وجه بهترین به شده انجام کار دهید، ارائه را آن انجام گزارش وجه

شده. انجام کار از فراتر نه دهیم، ارائه داده ایم، انجام که را کاری گزارش فقط باید ما

ر، دی افراد برای گزارشتان از قسمت یا کل فرستادن باشد. شده نوشته شما خود توسط باید شما گزارش تمام •

دهنده کپی م شود. محسوب تقلب منبع، ذکر با حت ری، دی فرد گزارش از قسمت یا کل از استفاده یا

بار!). اولین در (حت گرفت خواهند ‐ ١٠٠ نمره گیرندگان) (کپی گیرنده کپی و دهندگان) (کپی

شود. ایمیل زیر شرایط با (Zipped) شده زیپ پوشه ی صورت به تمرین حل گزارش •

mehdismi70[AT]Gamil :To

majidz94[AT]Yahoo

ghazaaleh[underscore]mo[AT]Yahoo

asef.afsahi[AT]Gamil

mrazian.email[AT]Gamil :CC

YourStudentNumber-it2-HW0 پرونده: نام

YourStudentNumber-it2-HW0 ایمیل: عنوان

شد). خواهد اعالم متعاقبا تمرین حضوری ارائه (زمان دهید ارائه حضوری صورت به باید را تمرین •

صبح پنج ساعت تا باشد. م ٢٣:۵٩:۵٩ ساعت ١٣٩۶/٠٧/١۶ تاریخ تا تمرین این انجام فرصت •

شد خواهد کسر درصد سه ٠٠:۵٩:۵٩ تا ٠٠:٠٠:٠٠ ساعت (مثال درصد ٣ ساعت هر ازای به ١٣٩۶/٠٧/١٧

درصد ی تاخیر ساعت ی هر ازای به بعد به آن از صبح) پنج از قبل تا درصد ٣ درصد ٣ ترتیب همین به و

دانشجوی استثنای (به داشت نخواهد بر در نمره ای سوم روز از بعد تمرین ارسال شد. خواهد کسر نمره از

خاص). بسیار بسیار شرایط دارای

۶
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