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مقدمھ.1

buildیک،AOSPبرایداریمقصدپروژهایندر serverدرستیوکنیم،اندازیراهbuild

serverمفھومبررسیبھگزارشایناولبخشدرکنیم.تستراشدهاندازیراهAOSPو

build serverانجامپروژهایندربایدکھکاریباتاکندمیکمکمابھبخشاینپردازیم.می

بخشدرسپسآوریم.بدسترادیگریجالباطالعاتطورھمینوشویم،آشناخوبیبھشود

buildاندازیراهبھدوم serverپساست.پروژهاصلیبخشواقعدرقسمتاینپردازیم.می

buildتستبھسومبخشدرآناز serverصحتازبخشایندرپردازیم.میشدهاندازیراه

buildکنیم.میبندیجمعراپروژهچھارمبخشدرنھایتدروشد.خواھیممطمئنشدهانجام

مفاھیم اولیھ.2
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چیست؟AOSPالف)

ھستھیافتھتغییرنسخھاساسبرکھاستموبایل)OS(عاملسیستمیک)Android(اندروید

linux(لینوکس kernel(بازمتنافزارھاینرمو)open source(است.یافتھتوسعھدیگری

دقیقتر،طوربھشد.میاستفادهھاتبلتوھاموبایلرویبرعاملسیستماینازخاصطوربھ

باشدهشناختھ)developers(ھادھندهتوسعھاز)consortium(تجمیعیتوسطاندروید

Openعنوان Handset Allianceگوگلتوسطتجمیعاینیافت.توسعھ)google(حمایت

].1[شدمی

open(بازمتنو)free(مجانیاندروید، source(است)licensed under the

Apache License.(مرجعکدsource codeعنوانبھآنAndroid Open Source

ProjectھمانیاAOSPھایدستگاهعمومکھاستذکرقابلنکتھاینشود.میشناختھ

شخصیھاینسخھازکنند.میاستفادهاندرویدشدهسازیشخصیھاینسخھازاندرویدی

Fireبھتوانمیآنسفارشیوشدهسازی OSوLineageOSکھدیگرینکتھکرد.اشاره

نسخھیکعنوانبھتواننمیAOSPبھکھاستاینکنیممیاشارهآنبھاماباشدواضحشاید

افزارسختبھمربوطھایdriverازبسیاریکھچراکرد،نگاهدلخواهدستگاهیکبرایکامل

استفادهوجودصورتدردستگاهآندوربینازتواندنمیاحتماالمثالندارد.رادستگاهآنیھا

].1,2[کند

ایالیھطراحییکازدیگر،امروزیھایعاملسیستمخیلیمانند،AOSPعاملسیستم

Linuxآنابتدایییالیھاست.آمدهزیرشکلدرموضوعاینکند.میاستفاده Kernelھست

Hardwareالیھآنازپسشد).اشارهباالدرکھتغییرکمی(بااستلینوکسھستھمشابھکھ

Abstraction LayerھمانیاHAL/HIDLارتباطالیھاینوظیفھکلیطوربھداریم،را

appبیندادن APIبینارتباطمثالاست.افزارسختباھاAPIبھمربوطsoundو
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device microphone.توسطھاالیھبعدبھجااینازsoftware developerھای

Nativeبعدیالیھشوند.میاستفادهمختلف Libraries،ھایکتابخانھشاملالیھاینھست

)libraries(مانندپایینسطحOpenGLیاوWebkit.ھمانیابعدیالیھھستAndroid

Frameworkقراراندرویدھایبرنامھدھندگانتوسعھاختیاردررااندرویدایپایھامکانات

pushingبامرتبطامکاناتمثالدھد.می notificationsیاmaking phone calls.در

].2[دارندقرارھابرنامھنیزپایان

buildب) serverچیست؟

)process(فرآیندبھbuildحوزهایندرمیکنیم.بررسیراbuildمفھومابتدادر-

source(مرجعکدشدنتبدیل code(اجراقابلایبرنامھبھ)executable(بر

ھمانیاbuildابزاریکازازاستفادهبھعمومافرآینداینگویند.میکامپیوتریکروی

build tool3[گیردمیصورت.[
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buildساده،طوربھ- serverیکserverبرایآنازکھاستbuildیکsource

codeیکرویبرفرآینداینشدنانجامشود.میاستفادهserverھست.مزایایشامل

برخوردارشخصیھایکامپیوتربھنسبتباالتریپردازشتواناییازھاserverعموما

ھمینطور،دھند.انجامباالتریسرعتباراشدنbuildفرآیندتوانندمینتیجھدرھستند،

بھکھھاbuildازبرخیبراینتیجھدرھستند،بیشتریفضایدارایھاسرورعموما

مورد،دواینکناردرکرد.خواھدراحتراکاردارداحتیاجگیگابایتیصدچندفضای

درھستند،خانگیھایاینترنتبھنسبتباالتریاینترنتسرعتدارایھاسروراغلب

اینکناردرداد.خواھندانجامترسریعراپروژهاینحجمپرھایفایلدانلودنتیجھ

,Controlled.1مانندتریمھمشایدمواردبھاولیھمزایای dependable and

repeatable2و.Enforced unit tests3و.Ensuring code qualityاشاره

].4[استموجو]4[درموارداینجامعتوضیحکرد.

buildاندازیراه.3 server

کردنکاراولیھ)commands(دستوراتبااستالزمپروژهشروعنیازپیشعنوانبھ-

ابتداییدستوراتشاملدستوراتاینباشیم.آشنالینوکس)terminal(ترمینالمحیطبا

وgrepوchmodوrmوmkdirوcpوmvوduوlsوpwdوcdجملھاز

echoوnanoوcatوvimوwgetوgzipوscreenوrebootوsudoو

apt-getاتصالبامرتبطدستوراتشاملھمینطورھستند.…وsshوسرور،بھ

bashھایفایلباآشناییشود.مینیز)git(گیتباکردنکاردستورات scriptازنیز

پیش نیاز ھا است.
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buildاندازیراهبرای- serverویدیوومختلفھایوبسایتجملھازمختلفیمنابعما

مطالب]5,7,8,9[ھایوبسایتمنابع،اینمیانازکردیم.بررسیرامتفاوتیھای

اینبودند.بھتربقیھاز]10,11,14[ویدیوھایھمینطورداشتند،بقیھبھنسبتبھتری

بعدبخشدرماھستند،نیزتستروشیکشاملعمومامنابعاینکھاستذکرقابلنکتھ

اینیھمھعمالکھ،استاینترمھمنکتھھمینطورپرداخت.خواھیمموضوعاینبھ

یاونداردوجودتفاوتییاآنھادوتایھربینکنند،میاستفادهworkflowیکازمنابع

androidخودبھمتعلقکھ]5[ازغیر(بھشودمیدیدهدستوراتدرجزئیھایتفاوت

کردنbuildکناردرنیز]11[ویدیوھمچنین،است).پرداختھبیشتریحواشیبھواست

پردازد.میمتداول)error(خطاھایازبرخیبررسیبھ

ترینابتداییپردازیم.میسروررویبرAOSPکردنbuildبررسیبھحالمقدماتاینبا

buildاینانجامتواناییماسرورآیاکھاستایننکتھ vتااستکافیکاراینبرایدارد؟را

configباراسرورconfigکھسروریکنیم.چک]7[مثالھالینکازیکیتوسطپیشنھادی

میاصلیمراحلسراغبھحالدھد.انجامراکاراینتواندمیراحتیبھاستمااختیاردر

رویم:

aptوapt-getدستورازاستفادهبامرحلھایندر):dependency(وابستگینصبالف)

دستورھمینازاستفادهباتوانیممینیزنصبازقبلپردازیم.میھاوابستگییھمھنصببھ

بھدستوراتکنیم.پیداخاطراطمینانقبلازشدهنصبمواردتمامی)update(بودنروزبھاز

شرح زیر است:

sudo apt-get update

sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential zip

curl zlib1g-dev gcc-multilib g++-multilib libc6-dev-i386
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lib32ncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev lib32z-dev

libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip

sudo apt install android-tools-adb android-tools-fastboot

repoکردنsetونصبب) launcher:بھزیردستوراتازاستفادهبامرحلھایندر

repoکردنsetونصب launcherپردازیم.میrepoبرایآنازگوگلکھاستابزاریک

است:زیرشرحبھدستوراتکند.میاستفادهماماشینرویبرAOPSکد…ومدیریت

mkdir ~/bin

PATH=~/bin:$PATH

curl https://storage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo >

~/bin/repo

chmod a+x ~/bin/repo

وAOSPمحتویاتشدندانلودبرایپوشھساختنبھمرحلھایندر:AOSPدانلودج)

ھمینطور دانلود آن می پردازیم. دستورات بھ شرح زیر است:

mkdir ~/aosp

cd ~/aosp

repo init -u https://android.googlesource.com/platform/manifest -b

android-10.0.0_r10 --depth=1

repo sync -qc -j4

buildسومدستوردراوال،کنیم.میاشارهنکتھچندبھقسمتاینمورددر tagبارا-b

یااندرویدورژنبامتناسبمثالراآنتوانیممینیازماناساسبر).branch(کنیممیمشخص

کنیم.دانلودراھمھوباشیمنداشتھرابخشاینتوانیممیھمینطورکنیم.انتخابدستگاهنوع

ورژنآخریندانلودبھمنجرقسمتاینھست،سومدستورھماندرdepth=1--بعدیمطلب

)version(چھارم،دستوربرایشد.خواھدqساکتصورتبھدانلودکھاستمعنیاینبھ
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)silent(حرفدستور،ھمیندر.شوددادهنشانکلیپیشرفتفقطیعنیشود.انجامcمطمئن

ازبعدعددوjدستور،ھمیندرھمبازآخردروشود.دانلودانتخابیbranchفقطتاشودمی

ماشینھای)core(ھستھتعدادیافتنبرایکند.میمشخصرادرگیرھایپردازندهتعدادآن

nprocسادهدسترازتوانیممیخود --allببریم.بھره

sourceکردنbuildد) codeبھبخشایندرشده:دانلودbuildکردنsource code

است:دانلود شده در بخش قبل می پردازیم. دستورات بھ شرح زیر

source build/envsetup.sh

lunch aosp_blueline-userdebug

m droid -j4

ازبعداست.الزمواولیھدستوریکاولدستورکنیم.میاشارهنکتھچندبھقسمتاینمورددر

دومدستورکنیم.استفادهموجوددستوراتدیدنبرایhmmازتوانیممیاولدستورزدن

درتوانیدمیآنمورددرکند،میsetراbuildبرایمادلخواهمدلبھمربوطپارامترھای

نیزسومدستورکرد!خواھیمانتخابرادیگرمدلیکنیزبعدبخشدربخوانید.بیشتر]19[

فرضپیشتنظیماتبھاشارهبرایواستدلخواهبخشیککھاستdroidیکشامل

)default(بخشیکدستوراینشود.میاستفادهjکھداردنیزآنازبعدعددیکھمراهبھ

است!کردنbuildاصلیدسترmواقعدراست.قبلمانند

استزیرفرمتباکلیطوربھپیامایناست.ماموفقbuildپایانیپیامبھمربوطزیرتصویر

ھستند:مناسبپارامترھایfوeوdوcوbوaآندرکھ

[COLOR="SeaGreen"]#### build completed successfully (ab:cd:ef

(hh:mm:ss)) ####[/COLOR]

8



قطعکھمنظوراینبھscreenدستورازتوانیممیکھاستذکرقابلنکتھاینپایاندر-

حلراه]15[عالوهبھکنیم.استفادهنشوداجراشدنقطعبھمنجرsshارتباطشدن

خطایی ھست کھ ما در حین اجرا با آن رو بھ رو شدیم.

buildتست.4 server

buildکردنتستبرای- serverویدیوومختلفھایوبسایتجملھازمختلفیمنابعما

]1+5,6,7,12[ھایوبسایتمنابع،اینمیانازکردیم.بررسیرامتفاوتیھای

بھتربقیھاز]10,12,14[ویدیوھایھمینطورداشتند،بقیھبھنسبتبھتریمطالب

بودند.

میالف) خالصھ،طوربھدارد.وجودکلیحلراهدوشدهbuildھاینسخھکردنتستبرای

سازیشبیھازاستفادهباراآنتوانیممیب)کنیم.تستواقعیدستگاهیکرویبرراآنتوانیم

کھدستگاھیرویمستقیمصورتبھسازیشبیھ.1دارد:حالتدوخودبموردکنیم.تست

buildبھومستقیمغیرصورتبھسازیشبیھ.2گیرد.صورتاستشدهانجامآنرویبر

امکانبازاستفادهباکھاستذکربھالزمگیرد.صورت)remote(دورراهازدقیقترطور

اینازکدامھردقیقبررسیبھحالندارد.وجودمختلفھایدستگاهیھمھھاینسخھتست

حاالت می پردازیم:

استفادهموردرا]5,7[درموجودھایکدتوانیممیمنظوراینبرایواقعی:دستگاهالف)

کارمجموعدرکنیم.استفاده]10,12[ھایویدیوآموزشازتوانیممیھمینطور،دھیم.قرار

وباشد،root(بایدباشیمداشتھدستدراندرویدیدستگاھیتااستکافیاست،راستسربسیار

راآنبامتناسبAOSPنسخھشد)،خواھددستگاهگارانتیشدنباطلبھمنجرعموماعملاین
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build،کامپیوتریبھدستگاهکردنوصلباوببریم،مناسبحالتبھرااندرویدیدستگاهکنیم

ازتوانیممیصورتاینبھبکنیم.AOSPنصببھاقداماستشدهانجامآنرویبرbuildکھ

دستگاھی.1نکردیم:استفادهدلیلدوبھراروشاینماشویم.مطمئنخودbuildدرستی

جستجوماکھآنجاییتا.2نداشتیم.اختیاردرباشدداشتھراکاراینشرایطکھاندرویدی

)search(دورراهازصورتبھکاراینانجامبرایراھیکردیم)remote(ماونداردوجود

دسترسی فیزیکی بھ سرور نداشتیم.

است:شدهانجامآنرویبرbuildکھدستگاھیرویمستقیمصورتبھسازیشبیھب)

بسیارکارمجموعدردھیم.قراراستفادهموردرا]6[درموجودکدتوانیممیمنظوراینبرای

راaosp_cf_x86_phone-userdebugنسخھمثالتااستکافیاست،راستسربسیار

build،دستورازوکنیمemulatorدرستیازتوانیممیصورتاینبھکنیم!استفادهbuild

جستجوماکھجاییتاگرافیکیمحیطاینزیرانکردیماستفادهراروشاینماشویم.مطمئنخود

)search(دورراهازصورتبھاجراقابلکردیم)remote(.نیست

اینبرای):remote(دورراهازدقیقترطوربھومستقیمغیرصورتبھسازیشبیھج)

ازتوانیممیھمینطور،دھیم.قراراستفادهموردرا]1+12[درموجودکدتوانیممیمنظور

است!زیبابسیار]14[ویدیوکنیم.استفاده]14[ویدیوآموزش

برایکنیم.buildراaosp_cf_x86_phone-userdebugبایدابتدادرقسمتاینبرای

فقطکنیم،میاستفادهگزارشاینسومقسمتازدبخشزیردرقبلیدستوراتھمانازکاراین

نھایینتیجھدھیم.تغییرaosp_cf_x86_phone-userdebugبھرانسخھاستکافی

buildاست.قبلمانندآنفرمتاست،آمدهزیردرقسمتایندرما
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تصویرکنیم.بررسیراموضوعاینمیتوانیمprintconfigدستورازاستفادهباھمینطور
مربوط بھ این قسمت در زیر آمده است.
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کامپیوتررویبرسازیشبیھاجرایبرایابزاراینازکنیم.استفادهacloudازبایستمیحال

کھدیگریحاالتکرد.استفادهتوانمینیستمادستگاهرویبرbuildکھزمانیخودمان

acloudببینید.]20[درتوانیدمیراآنبامرتبطدستوراتھمینطوروکند،میپشتیبانی

تغییرراخودdnsتحریمزدندوربرایاست.ایرانتحریمامکاناینازاستفادهاساسیمشکل

ازماکنید.نگاه]17[درتوانیدمیراterminalطریقازکاراینانجامچگونگیدھیم.می

dnsتوانیممیصورتاینبھ].18[کردیماستفاده"شکن"ھایacloudکنیم.اندازیراهرا

acloudدستورازمنظوراینبرای setupزیردرمرحلھاینبھمربوطتصویرکردیم.استفاده

آمده است.

شود.اجراماکامپیوتردرسازیشبیھوشودساختھcuttlefishنسخھبھمربوطایمیجبایدحال

acloudدستورازتوانیممیمنظوراینبرای create --local-instance 1

--local-imageتنظیماتبھنھایتدرفرآینداینکھاستایناصلیمشکلاماکنیم.استفاده

googleدرگوناگونی cloud account21[درتوانیدمیراآنھاانجامچگونگیدارد.نیاز[
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برسازیشبیھاجرایپایانیمرحلھواقعدروتنظیماتاینپایانیمرحلھدرمتاسفانھکنید.نگاه

billingتاییدبھنیازخودماندستگاهروی account.مرحلھاینتوانستیمعلتھمینبھداریم

است.را کامل کنیم. تصاویر مربوط بھ این قسمت در پایین آمده

استفادهنیزacloudابزار)developer(دھندهتوسعھحالتازماکھاستذکرقابلنکتھاین

].16[بودقبلمشابھنتیجھھمبازاماکردیم،

مشاھدهM0.mp4فایلدرراcuttlefishشدنbuildبھمربوطویدیوتوانیدمینیزپایاندر

کنید.

نتیجھ گیری.5
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BuildوAOSPمفاھیمباابتدادرماپروژهایندر- Serverآنھاکناردروشدیم،آشنا

شدهدادهسروررویبرAOSPکردنbuildبھسپسگرفتیم.یادنیزراجانبیمطالب

انواعبانیزپایاندرکردیم.بررسیکاراینانجامبرایرامختلفیمنابعوپرداختیم،

buildکردنتستھایروش serverروشممکنجایتاوشدیم،آشناشدهاندازیراه

قابل انتخاب را جلو بردیم.

گیتاکانتکردنواردجز(بھچھارموسومقسمتعموماتوماتیککامالاجرایبرای-

)git(گوگلابریاکانتو)google cloud(توانیدمیھستند)اتوماتیکھاقسمتبقیھ

bash scriptتوانیدمیھمینطور،کنید.مشاھدهپروژهپوشھدرراماھای

screenshotکنید.نگاهپروژهپوشھدرراماھای

سپاس گزاری
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شرکتیازھمینطور،کنیم.تشکرما،پروژهمسئولباجالن،آقایزحماتازخواھیممیاینجادر

می کنیم.کھ سرور را بھ صورت مجانی در اختیار ما قرار داد تشکر

توضیحات پایانی
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برایاسفندماهدرنوبتدودراولیھجلسھیکتشکریآقایجنابباپروژهاینبرایما-

setبرایعیددرجلسھیکباجالنآقایجنابباازپسداشتیم.پروژهموضوعکردن

جناببابعدبھآنازگرفتیم.تحویلایشانازراسروروداشتیمپروژهمورددربحث

آقای باجالن از طریق پیام رسان تلگرام در ارتباط بودیم.

آقایجنابازراسرورگرفتنتحویلمسئولیتشعیریامیررضاسرور،تحولمورددر-

باجالن بر عھده گرفت.

جناببامشورتبامانفره٣گروهامابود.شدهتعریفنفره۶صورتبھپروژهاین-

آقایجنابباجلسھازبعدازتقریبامتاسفانھکرد.انتخابراپروژهاینتشکریآقای

خبریگونھھیچاوازماواستشدهناپدیدنژاد)اسالمی(علیاعضاازیکیباجالن

نداریم. امیدواریم سالمت باشند.
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