
��ی�ه� 	���د� :
ی ال�

دوم)، 
	را���) ـ���
 ی� و اول) 
	را���) ��	� ی� �درس دری	�� 	� �� ����ی�� (Shell script) �
����ا ا�!�ی �

ا�"ـ	ل �#	ر ���	� �ـ� �دار را ��ه داده ���
 �ن، ��ـ	��ه	 زی� و ��ه داده ��ـ	�� در �ـ� �	ی+ه	ی* �ه,�

ـ	م ا��. ��,	یـ- �ه�� ا�"ـ	ل ��	یـ+ه	 �ه,ـ� 	م ���� ��ض .(��� * � �#	ر ���	� �� و 12ف را 	3�) ده�

���
 	� ��	ی+ه	 �ه,� �	ی� زی� د���ر ،��, ���ا .��	� .sh ���
 	� 	,� دا�45ی* ��,	ره �	ی� ا�!�ی � ای6

ده�. ا�"	ل �#	ر ���	� �� را �دار �7ار «/path/to/directory» ��	��ه	 زی� و ��	� در �� «.exe»

$ sh ./92000000.sh /path/to/directory/ .exe

���ف����هه� ه���ر� دو: ال�

� 	8 �9: از ;�د ی� <�	8 ای6 �*��د. ا4	م comp() <�	8 *��ا��ا 	� �*��د داده 	,� �� �� �	��ا�� در 
�دازش

�<ـ	ل �(��ا �*@�ی�ـ? �9ـ�»Aو» ی� �	ص �ورود ی� �ازا �� <�	8 ای6 �ا#�ا �	ر ه� �� 
1ی�د؛*� �ورود ��ان; �� را

comp() ���ا��ا*ه	 و ��	زی� ری�,	ن �� �	ی� 8,�ی6 ای6 در .(��ه�� �9�Aو ی� ��ام ه� comp(4) و comp(0)

ای6 ���ا .��ده ا4	م را *���5� ��9�Aو D	ی� *ری�,	 دو E�ه ?��"8 ای6 در .���� ?��"8 ری�,	ن �� ای6 6�� را

��	�� ��وع (در ��ورود���Gا ری�,	ن �� ی�از ه� در و ���� ��H�8 را <�	8 ای6 �ورود �;�ده	 main() <�	8 در �	ر،

�ـ�).�� *��ا��ا �ـ�ه ��ا�ه �ورود 	� را comp() (8	�ـ> ��,	ی ا#�ا را ����ط ��9�Aو و (�9�Aو ه� ا4	م از J
 و

.��ده ���K8 .c ���
 	� 	,� دا�45ی* ��,	ره �� را �ن 	م ،�ورود �	ی+ دری	�� از J


8,�ی6: ای6 ا4	م ���ا �5�3	د�
 �@	مه	

�ن١ ��,#�8 و دا�45ی* ��,	ره �� �ن 	م ���K8 ،f2.c �	ی+ دری	��

�ن٢ �	3�ا در 	3� ا8,	م ���ا ا�N	ر و main() <�	8 �ا���ا در ری�,	ن �� 6��	�

٣���ا�� ��K�� ی� �� main() <�	8 در �"P2 ی� در � 	8 �9: �"	دی� 6���

Q���ا�� ��K�� از �ورود ��ا�ن 	� ری�,	نه	 در comp() <�	8 *��ا��ا

R(ه���� ��Sف و ��ه�� ��H�8 ��PT��) U��5� ��K�� �� ه,-�	ن �د����*ه	 ��ی�ی�

V	�9ه�Aو ا8,	م از ری�,	نه	 ��دن <PW�


