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ﺪهی ﺑﺎن

ﺷﯿﻮهی ارزﯾﺎﺑ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ ﺻﻔﺮم
ﺷﺒ ﻪﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای

*

داﻧﺸ ﺪهی ﻣﻬﻨﺪﺳ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺧﺰان ١٣٩۴

ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﯿﻮهی ارزﯾﺎﺑ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺻﻔﺮم را ﺑﯿﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ .ارزﯾﺎﺑ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی دو ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم
ﻣ ﺷﻮد:
 .١ﺧﺮوﺟ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ در  STDOUTﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه )آﻧﭽﻪ در  STDERRﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد( و
 .٢آﻧﭽﻪ ﺑﺮ روی ﺷﺒ ﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده/ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧ ﺎت زﯾﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ:

.٢

ﻧ ﺘﻪﻫﺎ

 .١ﺗﻨﻬﺎ  ٣ﺻﻔﺤﻪی آﻏﺎزﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ )ﺷﺎﻣﻞ اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮنﻫﺎ( ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎﻗ
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ )ﺷﺎﻣﻞ دادهﻫﺎی آزﻣﻮن و دﯾ ﺮ ﺟﺰﯾﯿﺎت( ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
 .٢ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻣﻮردآزﻣﻮنﻫﺎی دﯾ ﺮی در ﺑﺨﺶ دوم )ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ( ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑ ﺗﻤﺮﯾﻦ اﻓﺰوده
ﺷﻮد،
 .٣از  copy/pasteﮐﺮدن stringﻫﺎ از  PDFﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی
ﻧﺎدﯾﺪﻧ اﺿﺎﻓ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟ ﭼﺎپﺷﺪه اﻓﺰوده ﺷﻮد و ﺧﺮوﺟ ﭼﺎپﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت از ﺧﺮوﺟ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﮔﺮدد،
*ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از ﻋﻠ ﻓﺘّﺎحاﻟﻤﻨﺎن ،ﻋﺮﻓﺎن ﻋﺒﺪی ،ﻣﻬﺮان ﺧﻠﺪی ،ﻣﯿﻼد ﻋﺴ ﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺸﻌﻠ ﭘﻮر و ﭘﯿﻤﺎن ﻋﺰﺗ

۱.

 .۴ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺘ در ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ورودی ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ )ورودی  STDINو ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ( ﻧﺒﺎﯾﺪ درﻫﻢ ﺷ ﺴﺘﻪ

١

ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه  ٢اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺎﺻ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻤ رود.
 .۵ﺗﻤﺎم ﺳﻮﮐﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻤﺮهی ﻣﻨﻔ در ﭘ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 .۶وﺟﻮد  Memory leakageﺳﺒﺐ ﮐﺴﺮ ﻧﻤﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .٧ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎﯾ ﺑﻪ  Endiannessﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﻮﺟﻪ ﻧ ﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧ ﺘﻪ ،ﮐﺪ ﮐﺎرﺧﻮاه-ﮐﺎرﮔﺰار
ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روی راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد وﻟ ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎی ﺗﺴﺖ ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 .٨ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺮضﻫﺎی ﺑﯿﺎنﺷﺪه در ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ،ﻓﺮض ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎرهی ﺳﺎﺧﺘﺎر ورودی/ﺧﺮوﺟ و ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺷﺒ ﻪ
اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ.

 .٣اﻟ ﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻮردآزﻣﻮنﻫﺎ
در اداﻣﻪ ،ﻫﺮ ﯾ

از ﻣﻮردآزﻣﻮنﻫﺎ و ﻣﯿﺰان ﻧﻤﺮهی آنﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﺷﻮد.

 .١.٣ﭼﺎپ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﭘﺪر
دو دﺳﺘﻮر  printو  setparentﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮرات در ﻃﻮل ﺗﺴﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ
ﻧ ﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺮوﺟ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺗﻮاﻟ اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﺑﺮرﺳ ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  ١۵ﻧﻤﺮه دارد.

 .٢.٣ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم
ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﭘﺪر ﺑﺮای ﮔﺮهی ﻣﻮرد آزﻣﻮن ،ﺑﺮرﺳ درﺳﺘ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی  sendmessageﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺎمﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت آن در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮرﺳ ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  ١٠ﻧﻤﺮه دارد.

 .٣.٣ﺗﺮک ﺷﺒ ﻪ
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی درﺳﺖ دﺳﺘﻮر  exitدر اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮرﺳ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪروز رﺳﺎﻧ اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺪاد ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺧﺎرج
ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪ از ﺷﺒ ﻪ از دﯾ ﺮ ﻧ ﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮرﺳ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺮرﺳ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ، setparent
 exitو  printﺑﻬﺮه ﻣ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  ١٠ﻧﻤﺮه دارد.
Crash
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Undeﬁned
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۲.

.۴.٣

ﻫﻤﻪرﺳﺎﻧ )(Broadcast

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ،ﭘﯿﺎﻣ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣ ﻓﺮزﻧﺪان ارﺳﺎل
ﻣ ﺷﻮد و آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣ دﻫﻨﺪ.

درﺳﺘ

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮرﺳ

ﻣ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  ١٠ﻧﻤﺮه دارد.

.۵.٣

ﻧﻘﺾ ﭘﺮوﺗ ﻞ

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺪر در ﺗﺸﺨﯿﺺ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺑﺮرﺳ ﻣ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم
ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮی از ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺪر ،ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺪر ﺑﺮرﺳ ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  ١۵ﻧﻤﺮه دارد.

.۶.٣

اﻧﻮاع ﭘﯿﺎمﻫﺎ

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮع ﭘﯿﺎمﻫﺎی ارﺳﺎﻟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳ ﻣ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﯿﺎمﻫﺎی درﺳﺘ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎرﺧﻮاه-ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  ١٠ﻧﻤﺮه دارد.

.٧.٣

ﺗﺠﻤﯿﻊ )(Integration

در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داده ﻣ ﺷﻮد و ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ ﺑﺮرﺳ ﻣ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  ٢٠ﻧﻤﺮه دارد.

 .۴ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎص
در اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ:
• وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻦ دور
• ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ IPv6
• ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ
• دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ
از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ.

۳.

