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 .1مقدمه

در این پروژه قصد داریم برای  ،AOSPیک  build serverراه اندازی کنیم ،و درستی build
 serverراه اندازی شده را تست کنیم .در بخش اول این گزارش به بررسی مفهوم  AOSPو
 build serverمی پردازیم .این بخش به ما کمک می کند تا با کاری که باید در این پروژه انجام
شود به خوبی آشنا شویم ،و همین طور اطالعات جالب دیگری را بدست آوریم .سپس در بخش
دوم به راه اندازی  build serverمی پردازیم .این قسمت در واقع بخش اصلی پروژه است .پس
از آن در بخش سوم به تست  build serverراه اندازی شده می پردازیم .در این بخش از صحت
 buildانجام شده مطمئن خواهیم شد .و در نهایت در بخش چهارم پروژه را جمع بندی می کنیم.

 .2مفاهیم اولیه
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الف)  AOSPچیست؟
اندروید ( )Androidیک سیستم عامل ( )OSموبایل است که بر اساس نسخه تغییر یافته هسته
لینوکس ( )linux kernelو نرم افزارهای متن باز ( )open sourceدیگری توسعه یافته است.
به طور خاص از این سیستم عامل بر روی موبایل ها و تبلت ها استفاده می شد .به طور دقیقتر،
اندروید توسط تجمیعی ( )consortiumاز توسعه دهنده ها ( )developersشناخته شده با
عنوان  Open Handset Allianceتوسعه یافت .این تجمیع توسط گوگل ( )googleحمایت
می شد [.]1
اندروید ،مجانی ( )freeو متن باز ( )open sourceاست (licensed under the
 .)Apache Licenseکد مرجع  source codeآن به عنوان Android Open Source
 Projectیا همان  AOSPشناخته می شود .این نکته قابل ذکر است که عموم دستگاه های
اندرویدی از نسخه های شخصی سازی شده اندروید استفاده می کنند .از نسخه های شخصی
سازی شده و سفارشی آن می توان به  Fire OSو  LineageOSاشاره کرد .نکته دیگری که
شاید واضح باشد اما به آن اشاره می کنیم این است که به  AOSPنمی توان به عنوان یک نسخه
کامل برای یک دستگاه دلخواه نگاه کرد ،چرا که بسیاری از  driverهای مربوط به سخت افزار
ها ی آن دستگاه را ندارد .مثال احتماال نمی تواند از دوربین آن دستگاه در صورت وجود استفاده
کند [.]2 ,1
سیستم عامل  ،AOSPمانند خیلی سیستم عامل های امروزی دیگر ،از یک طراحی الیه ای
استفاده می کند .این موضوع در شکل زیر آمده است .الیه ی ابتدایی آن  Linux Kernelهست
که مشابه هسته لینوکس است (با کمی تغییر که در باال اشاره شد) .پس از آن الیه Hardware
 Abstraction Layerیا همان  HAL/HIDLرا داریم ،به طور کلی وظیفه این الیه ارتباط
دادن بین  app APIها با سخت افزار است .مثال ارتباط بین  APIمربوط به  soundو
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 .device microphoneاز این جا به بعد الیه ها توسط  software developerهای
مختلف استفاده می شوند .الیه بعدی  Native Librariesهست ،این الیه شامل کتابخانه های
( )librariesسطح پایین مانند  OpenGLو یا  Webkitهست .الیه بعدی یا همان Android
 Frameworkامکانات پایه ای اندروید را در اختیار توسعه دهندگان برنامه های اندروید قرار
می دهد .مثال امکانات مرتبط با  pushing notificationsیا  .making phone callsدر
پایان نیز برنامه ها قرار دارند [.]2

ب)  build serverچیست؟
 در ابتدا مفهوم  buildرا بررسی میکنیم .در این حوزه  buildبه فرآیند ()processتبدیل شدن کد مرجع ( )source codeبه برنامه ای قابل اجرا ( )executableبر
روی یک کامپیوتر می گویند .این فرآیند عموما به استفاده از از یک ابزار  buildیا همان
 build toolصورت می گیرد [.]3
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 به طور ساده build server ،یک  serverاست که از آن برای  buildیک source codeاستفاده می شود .انجام شدن این فرآیند بر روی یک  serverشامل مزایای هست.
عموما  serverها از توانایی پردازش باالتری نسبت به کامپیوتر های شخصی برخوردار
هستند ،در نتیجه می توانند فرآیند  buildشدن را با سرعت باالتری انجام دهند .همینطور،
عموما سرور ها دارای فضای بیشتری هستند ،در نتیجه برای برخی از  buildها که به
فضای چند صد گیگابایتی احتیاج دارد کار را راحت خواهد کرد .در کنار این دو مورد،
اغلب سرور ها دارای سرعت اینترنت باالتری نسبت به اینترنت های خانگی هستند ،در
نتیجه دانلود فایل های پر حجم این پروژه را سریع تر انجام خواهند داد .در کنار این
مزایای اولیه به موارد شاید مهم تری مانند Controlled, dependable and .1
 repeatableو  Enforced unit tests .2و  Ensuring code quality .3اشاره
کرد .توضیح جامع این موارد در [ ]4موجو است [.]4

 .3راه اندازی build server

 به عنوان پیش نیاز شروع پروژه الزم است با دستورات ( )commandsاولیه کار کردنبا محیط ترمینال ( )terminalلینوکس آشنا باشیم .این دستورات شامل دستورات ابتدایی
از جمله  cdو  pwdو  lsو  duو  mvو  cpو  mkdirو  rmو  chmodو  grepو
 echoو  nanoو  catو  vimو  wgetو  gzipو  screenو  rebootو  sudoو
 apt-getو … هستند .همینطور شامل دستورات مرتبط با اتصال  sshبه سرور ،و
دستورات کار کردن با گیت ( )gitنیز می شود .آشنایی با فایل های  bash scriptنیز از
پیش نیاز ها است.
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 برای راه اندازی  build serverما منابع مختلفی از جمله وبسایت های مختلف و ویدیوهای متفاوتی را بررسی کردیم .از میان این منابع ،وبسایت های [ ]9 ,8 ,7 ,5مطالب
بهتری نسبت به بقیه داشتند ،همینطور ویدیوهای [ ]14 ,11 ,10از بقیه بهتر بودند .این
نکته قابل ذکر است که این منابع عموما شامل یک روش تست نیز هستند ،ما در بخش بعد
به این موضوع خواهیم پرداخت .همینطور نکته مهم تر این است که ،عمال همه ی این
منابع از یک  workflowاستفاده می کنند ،بین هر دوتای آنها یا تفاوتی وجود ندارد و یا
تفاوت های جزئی در دستورات دیده می شود (به غیر از [ ]5که متعلق به خود android
است و به حواشی بیشتری پرداخته است) .همچنین ،ویدیو [ ]11نیز در کنار  buildکردن
به بررسی برخی از خطاهای ( )errorمتداول می پردازد.
با این مقدمات حال به بررسی  buildکردن  AOSPبر روی سرور می پردازیم .ابتدایی ترین
نکته این است که آیا سرور ما توانایی انجام این  build vرا دارد؟ برای این کار کافی است تا
 configسرور را با  configپیشنهادی توسط یکی از لینک ها مثال [ ]7چک کنیم .سروری که
در اختیار ما است به راحتی می تواند این کار را انجام دهد .حال به سراغ مراحل اصلی می
رویم:
الف) نصب وابستگی ( :)dependencyدر این مرحله با استفاده از دستور  apt-getو apt
به نصب همه ی وابستگی ها می پردازیم .قبل از نصب نیز می توانیم با استفاده از همین دستور
از به روز بودن ( )updateتمامی موارد نصب شده از قبل اطمینان خاطر پیدا کنیم .دستورات به
شرح زیر است:
sudo apt-get update
sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential zip
libc6-dev-i386
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g++-multilib

gcc-multilib

zlib1g-dev

curl

lib32z-dev

libx11-dev

x11proto-core-dev

lib32ncurses5-dev

libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip
sudo apt install android-tools-adb android-tools-fastboot
ب) نصب و  setکردن  :repo launcherدر این مرحله با استفاده از دستورات زیر به
نصب و  setکردن  repo launcherمی پردازیم repo .یک ابزار است که گوگل از آن برای
مدیریت و … کد  AOPSبر روی ماشین ما استفاده می کند .دستورات به شرح زیر است:
mkdir ~/bin
PATH=~/bin:$PATH
> curl https://storage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo
~/bin/repo
chmod a+x ~/bin/repo
ج) دانلود  :AOSPدر این مرحله به ساختن پوشه برای دانلود شدن محتویات  AOSPو
همینطور دانلود آن می پردازیم .دستورات به 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
در مورد این قسمت به چند نکته اشاره می کنیم .اوال ،در دستور سوم  build tagرا با b-
مشخص می کنیم ( .)branchبر اساس نیازمان می توانیم آن را مثال متناسب با ورژن اندروید یا
نوع دستگاه انتخاب کنیم .همینطور می توانیم این بخش را نداشته باشیم و همه را دانلود کنیم.
مطلب بعدی  depth=1--در همان دستور سوم هست ،این قسمت منجر به دانلود آخرین ورژن
( )versionخواهد شد .برای دستور چهارم q ،به این معنی است که دانلود به صورت ساکت
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( )silentانجام شود .یعنی فقط پیشرفت کلی نشان داده شود  .در همین دستور ،حرف  cمطمئن
می شود تا فقط  branchانتخابی دانلود شود .و در آخر باز هم در همین دستور j ،و عدد بعد از
آن تعداد پردازنده های درگیر را مشخص می کند .برای یافتن تعداد هسته ( )coreهای ماشین
خود می توانیم از دستر ساده  nproc --allبهره ببریم.
د)  buildکردن  source codeدانلود شده :در این بخش به  buildکردن source code
دانلود شده در بخش قبل می پردازیم .دستورات به شرح زیر است:
source build/envsetup.sh
lunch aosp_blueline-userdebug
m droid -j4
در مورد این قسمت به چند نکته اشاره می کنیم .دستور اول یک دستور اولیه و الزم است .بعد از
زدن دستور اول می توانیم از  hmmبرای دیدن دستورات موجود استفاده کنیم .دستور دوم
پارامترهای مربوط به مدل دلخواه ما برای  buildرا  setمی کند ،در مورد آن می توانید در
[ ]19بیشتر بخوانید .در بخش بعد نیز یک مدل دیگر را انتخاب خواهیم کرد! دستور سوم نیز
شامل یک  droidاست که یک بخش دلخواه است و برای اشاره به تنظیمات پیش فرض
( )defaultاستفاده می شود .این دستور یک بخش  jبه همراه یک عدد بعد از آن نیز دارد که
مانند قبل است .در واقع  mدستر اصلی  buildکردن است!
تصویر زیر مربوط به پیام پایانی  buildموفق ما است .این پیام به طور کلی با فرمت زیر است
که در آن  aو  bو  cو  dو  eو  fپارامترهای مناسب هستند:
[COLOR="SeaGreen"]#### build completed successfully (ab:cd:ef
](hh:mm:ss)) ####[/COLOR
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 در پایان این نکته قابل ذکر است که می توانیم از دستور  screenبه این منظور که قطعشدن ارتباط  sshمنجر به قطع شدن اجرا نشود استفاده کنیم .به عالوه [ ]15راه حل
خطایی هست که ما در حین اجرا با آن رو به رو شدیم.

 .4تست build server

 برای تست کردن  build serverما منابع مختلفی از جمله وبسایت های مختلف و ویدیوهای متفاوتی را بررسی کردیم .از میان این منابع ،وبسایت های []1 + 12 ,7 ,6 ,5
مطالب بهتری نسبت به بقیه داشتند ،همینطور ویدیوهای [ ]14 ,12 ,10از بقیه بهتر
بودند.
برای تست کردن نسخه های  buildشده دو راه حل کلی وجود دارد .به طور خالصه ،الف) می
توانیم آن را بر روی یک دستگاه واقعی تست کنیم .ب) می توانیم آن را با استفاده از شبیه سازی
تست کنیم .مورد ب خود دو حالت دارد .1 :شبیه سازی به صورت مستقیم روی دستگاهی که
 buildبر روی آن انجام شده است صورت گیرد .2 .شبیه سازی به صورت غیر مستقیم و به
طور دقیقتر از راه دور ( )remoteصورت گیرد .الزم به ذکر است که با استفاده از ب امکان
تست نسخه های همه ی دستگاه های مختلف وجود ندارد .حال به بررسی دقیق هر کدام از این
حاالت می پردازیم:
الف) دستگاه واقعی :برای این منظور می توانیم کد های موجود در [ ]7 ,5را مورد استفاده
قرار دهیم .همینطور ،می توانیم از آموزش ویدیو های [ ]12 ,10استفاده کنیم .در مجموع کار
بسیار سر راست است ،کافی است تا دستگاهی اندرویدی در دست داشته باشیم (باید  rootباشد ،و
این عمل عموما منجر به باطل شدن گارانتی دستگاه خواهد شد) ،نسخه  AOSPمتناسب با آن را
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 buildکنیم ،دستگاه اندرویدی را به حالت مناسب ببریم ،و با وصل کردن دستگاه به کامپیوتری
که  buildبر روی آن انجام شده است اقدام به نصب  AOSPبکنیم .به این صورت می توانیم از
درستی  buildخود مطمئن شویم .ما این روش را به دو دلیل استفاده نکردیم .1 :دستگاهی
اندرویدی که شرایط این کار را داشته باشد در اختیار نداشتیم .2 .تا آنجایی که ما جستجو
( )searchکردیم راهی برای انجام این کار به صورت از راه دور ( )remoteوجود ندارد و ما
دسترسی فیزیکی به سرور نداشتیم.

ب) شبیه سازی به صورت مستقیم روی دستگاهی که  buildبر روی آن انجام شده است:
برای این منظور می توانیم کد موجود در [ ]6را مورد استفاده قرار دهیم .در مجموع کار بسیار
بسیار سر راست است ،کافی است تا مثال نسخه  aosp_cf_x86_phone-userdebugرا
 buildکنیم ،و از دستور  emulatorاستفاده کنیم! به این صورت می توانیم از درستی build
خود مطمئن شویم .ما این روش را استفاده نکردیم زیرا این محیط گرافیکی تا جایی که ما جستجو
( )searchکردیم قابل اجرا به صورت از راه دور ( )remoteنیست.
ج) شبیه سازی به صورت غیر مستقیم و به طور دقیقتر از راه دور ( :)remoteبرای این
منظور می توانیم کد موجود در [ ]1 + 12را مورد استفاده قرار دهیم .همینطور ،می توانیم از
آموزش ویدیو [ ]14استفاده کنیم .ویدیو [ ]14بسیار زیبا است!
برای این قسمت در ابتدا باید  aosp_cf_x86_phone-userdebugرا  buildکنیم .برای
این کار از همان دستورات قبلی در زیر بخش د از قسمت سوم این گزارش استفاده می کنیم ،فقط
کافی است نسخه را به  aosp_cf_x86_phone-userdebugتغییر دهیم .نتیجه نهایی
 buildما در این قسمت در زیر آمده است ،فرمت آن مانند قبل است.
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همینطور با استفاده از دستور  printconfigمیتوانیم این موضوع را بررسی کنیم .تصویر
مربوط به این قسمت در زیر آمده است.
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حال می بایست از  acloudاستفاده کنیم .از این ابزار برای اجرای شبیه سازی بر روی کامپیوتر
خودمان زمانی که  buildبر روی دستگاه ما نیست می توان استفاده کرد .حاالت دیگری که
 acloudپشتیبانی می کند ،و همینطور دستورات مرتبط با آن را می توانید در [ ]20ببینید.
مشکل اساسی استفاده از این امکان تحریم ایران است .برای دور زدن تحریم  dnsخود را تغییر
می دهیم .چگونگی انجام این کار از طریق  terminalرا می توانید در [ ]17نگاه کنید .ما از
 dnsهای "شکن" استفاده کردیم [ .]18به این صورت می توانیم  acloudرا راه اندازی کنیم.
برای این منظور از دستور  acloud setupاستفاده کردیم .تصویر مربوط به این مرحله در زیر
آمده است.

حال باید ایمیج مربوط به نسخه  cuttlefishساخته شود و شبیه سازی در کامپیوتر ما اجرا شود.
برای این منظور می توانیم از دستور acloud create --local-instance 1
 --local-imageاستفاده کنیم .اما مشکل اصلی این است که این فرآیند در نهایت به تنظیمات
گوناگونی در  google cloud accountنیاز دارد .چگونگی انجام آنها را می توانید در []21
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نگاه کنید .متاسفانه در مرحله پایانی این تنظیمات و در واقع مرحله پایانی اجرای شبیه سازی بر
روی دستگاه خودمان نیاز به تایید  billing accountداریم .به همین علت توانستیم این مرحله
را کامل کنیم .تصاویر مربوط به این قسمت در پایین آمده است.

این نکته قابل ذکر است که ما از حالت توسعه دهنده ( )developerابزار  acloudنیز استفاده
کردیم ،اما باز هم نتیجه مشابه قبل بود [.]16
در پایان نیز می توانید ویدیو مربوط به  buildشدن  cuttlefishرا در فایل  M0.mp4مشاهده
کنید.

 .5نتیجه گیری
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 در این پروژه ما در ابتدا با مفاهیم  AOSPو  Build Serverآشنا شدیم ،و در کنار آنهامطالب جانبی را نیز یاد گرفتیم .سپس به  buildکردن  AOSPبر روی سرور داده شده
پرداختیم ،و منابع مختلفی را برای انجام این کار بررسی کردیم .در پایان نیز با انواع
روش های تست کردن  build serverراه اندازی شده آشنا شدیم ،و تا جای ممکن روش
قابل انتخاب را جلو بردیم.
 برای اجرای کامال اتوماتیک عموم قسمت سوم و چهارم (به جز وارد کردن اکانت گیت( )gitو اکانت ابری گوگل ( )google cloudبقیه قسمت ها اتوماتیک هستند) می توانید
 bash scriptهای ما را در پوشه پروژه مشاهده کنید .همینطور ،می توانید
 screenshotهای ما را در پوشه پروژه نگاه کنید.

سپاس گزاری
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در اینجا می خواهیم از زحمات آقای باجالن ،مسئول پروژه ما ،تشکر کنیم .همینطور ،از شرکتی
که سرور را به صورت مجانی در اختیار ما قرار داد تشکر می کنیم.

توضیحات پایانی

15

 ما برای این پروژه با جناب آقای تشکری یک جلسه اولیه در دو نوبت در ماه اسفند برای setکردن موضوع پروژه داشتیم .پس از با جناب آقای باجالن یک جلسه در عید برای
بحث در مورد پروژه داشتیم و سرور را از ایشان تحویل گرفتیم .از آن به بعد با جناب
آقای باجالن از طریق پیام رسان تلگرام در ارتباط بودیم.
 در مورد تحول سرور ،امیررضا شعیری مسئولیت تحویل گرفتن سرور را از جناب آقایباجالن بر عهده گرفت.
 این پروژه به صورت  ۶نفره تعریف شده بود .اما گروه  ۳نفره ما با مشورت با جنابآقای تشکری این پروژه را انتخاب کرد .متاسفانه تقریبا از بعد از جلسه با جناب آقای
باجالن یکی از اعضا (علی اسالمی نژاد) ناپدید شده است و ما از او هیچ گونه خبری
نداریم .امیدواریم سالمت باشند.
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