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 ی مهربان به نام خداوند بخشنده

 

 1اولویسی ن تمرین برنامه

 یا رایانه های شبکه

  49 بهار خرازی مهدی مدرس:  

ها:هدف

 آشنایی با پرتو 

  آشنایی با سرآیندهایEthernet ,IP  وUDP 

  های  تکلپروآشنایی باARP  وSNTP  

مقدمه.۱

داری کنند، معموال در طول زمان با استفاده  به علت اینکه تمامی قطعات دیجیتال قادر نیستند که زمان را به صورت دقیق نگه

قیمت هستند،  ها گران گونه ساعت کنند تا زمان دقیق را پیدا کنند. از آن جایی که این های بسیار دقیق سعی می از ساعت

ها بتوانند ساعت دقیق را از روی کارگزارهایی که ساعت دقیق را دارند پیدا کنند  هایی در شبکه برای اینکه کارخواه پروتکل

است. این پروتکل دارای محاسبات الگوریتمی فراوانی است که  2ها، پروتکل زمان شبکه ترین این پروتکل ند. از معروفوجود دار

سازی  ی این پروتکل را پیاده ساده شده ی گنجد. به همین منظور در این تمرین نسخه یتمرین شبکه نم این ی در حوصله
خواهیم کرد.

 آشناییباپرتو.۲

‐اهخورکارت صو به سامانه ینا. دشومی گرفتهرکا به تمرین ینا در که ستا یکامپیوتر یهابکهش زشبیهسا یسامانه ،پرتو

 را صخا یهاهگر ،هااهخورکاو  کندمی ییزربرنامه را هاهگر ریمعما و شبکه ژیتوپولو یک پرتو ارگزرکا. کندمی عمل ارگزرکا

 ،ستا هشد زیشبیهسا پرتو ارگزرکا روی بر کهزی مجا ی هگریک  به اهخورکایک  ایجرا با نیداتومی شما. کنندمی ییزربرنامه

 هم را هاآن لیساار یبستهها و ساندر می هااهخورکا به ه راشد زیسا شبیه یبستهها پرتو ارگزرکا ترتیب بدین. شوید متصل

                                                   
 فر، مهران خلدی و میالد عسگری المنان، عرفان عبدی، سعید محلوجی با تشکر از بهنام مومنی، علی فتاح1
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 پیش از اریفزا منر یهاسکال و کتابخانه ،پرتو چارچوب کارخواه .هدد می ارقر زیمجا یهاهگر رختیاا در و دهکر یافتدر

 و متدها، بعاتو آن، محیط در و هاآن از دهستفاا با بررکا. کندمی یفاا را ی شبکههاهستگاد زیشبیهسا نقش که است هنوشتهشد
 .کندمی تامینرا  دخونویسی برنامه یهازنیا دیگر

 .کنید جعهامر آن یهنمارا مستند به نیداتومی پرتو اهخورکا بچورچا از دهستفاا ی هنحو با بیشتر شناییآ ایبر

 3سادهپروتکلزمانشبکه.3

است، برای استفاده در جاهایی است که دقت کمتری در زمان مورد نظرمان است. این  NTPی  شده این پروتکل که ساده

را داریم.  unicastسازی حالت  پیاده دارد که در این تمرین قصد manycastو  unicast ،broadcastپروتکل سه حالت 

ای ارسال خواهد  کند و در جواب آن بسته ارسال می SNTPبرای یک کارگزار  SNTPدر این حالت یک کارخواه یک درخواست 

 شوند. ارسال می UDPروی حامل  SNTPهای  توان تشخیص داد. بسته که از روی آن زمان صحیح کارخواه را میشد 

 به صورت زیر است: SNTPهای  ساختار بسته

 

 SNTP9: ساختار بسته های 1شکل 

                                                   
3 SNTP 
9 https://tools.ietf.org/html/rfc4330 

http://sharif.edu/~kharrazi/partov/CFManual_persian.pdf
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LIشود.  ت که همیشه در این تمرین صفر در نظر گرفته می: یک کد دو بیتی اس 

VN یک کد سه بیتی است که شماره نسخه :NTP شود. قرار داده می 9کند در این تمرین  را مشخص می 

Modeشوند برابر  کند برای بسته هایی که از سمت کارخواه ارسال می : یک کد سه بیتی است که حالت بسته را مشخص می
 است. 9شوند برابر  هایی که از سمت کارگزار ارسال می و برای بسته 3

Stratum های ارسالی  برابر یک هستند و در بسته شوند هایی که از سمت کارگزار ارسال می بیتی است که در بسته 8: یک کد
 از سمت کارخواه برابر صفر هستند.

Poll Interval کند.  بیشینه زمان مجاز بین دو بسته متوالی را مشخص میبه توان مقدار این کد  2بیتی است که  8: یک کد

مقدار این  ثانیه است. 131112است که نشانگر  11ثانیه است و بیشینه مقدار آن  11است که نشانگر  9حداقل مقدار آن 
 متغیر را در این تمرین همیشه صفر در نظر بگیرید.

Precision : های  کند. این کد در پیغام مقدار آن دقت زمان را مشخص می به توان 2دار است که  بیتی عالمت 8یک کد

 مقدار این متغیر را صفر در نظر بگیرید. شود. ارسالی از سمت کارگزار پر می

Root Delay,Root Dispersion این دو مقدار در :SNTP شوند. برابر صفر قرار داده می 

Reference Identifierود و نشانگر این است که از چه طریقی کارگزار زمان خود را به ش : این مقدار توسط کارگزار پر می
 آورد. در این تمرین مقدار آن را صفر در نظر بگیرید. دست می

Reference Timestampکارگزار زمان خود را بروزرسانی کرده است.کند که  : آخرین زمانی را مشخص می 

Originate Timestamp :اه درخواست خود را ارسال کرده استکند که کارخو زمانی را مشخص می. 

Receive Timestampدهد. : کارگزار در هنگام دریافت یک درخواست این مقدار را برابر زمان خود قرار می 

Transmit Timestamp : کند. کارگزار در هنگام ارسال پاسخ این فیلد را با زمان خود پر میکارخواه و 

که دهد ) را برابر زمان خود قرار می Transmit Timestampکند مقدار  ارسال می در ابتدا که کارخواه درخواست خود را

 Originateرا به درون  Transmit Timestampلزوما زمان درستی نیست(. کارگزار با دریافت درخواست مقدار 

Timestamp رسد را  زمانی که پاسخ می کند. در هنگام دریافت پاسخ در کارخواه  کند و دو مقدار دیگر را نیز پر می کپی می
Destination Timestamp در هنگام دریافت پاسخ در کارخواه جدول زیر را خواهیم داشت:کنیم.  گذاری می نام 

 Originate Timestamp T1 زمانی که بسته اولیه در کارخواه ارسال شد

 Receive Timestamp T2 زمانی که درخواست در کارگزار دریافت شد

 Transmit Timestamp T3 پاسخ در کارگزار ارسال شدزمانی که 

 Destination Timestamp T4 زمانی که پاسخ در کارخواه دریافت شد

 ی زیر قابل محاسبه است: مقدار تاخیر رفت و برگشت بین کارخواه و کارگزار از طریق رابطه
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Timestamp  1411های گذشته از ساعت صفر روز اول ژانویه  هستند که نشانگر تعداد ثانیهنشان  بیتی بی 19همگی ها 

بیت بعدی برابر مقدار اعشار زمان گذشته است. در این تمرین فرض  32ها و  بیت اول آنها برابر تعداد ثانیه 32هستند. 

شار نیست. کارخواه پس از دریافت بیت دوم برابر صفر هستند و نیازی به محاسبه قسمت اع 32ها  کنیم در تمامی پیام می
 دهد. ی نصف تاخیر رفت و برگشت قرار می ی ارسال به عالوه پاسخ از کارگزار مقدار زمان خود را برابر زمان کارگزار در لحظه

گیریم در واقع طول  ها را در نظر نمی به صورت اختیاری هستند که ما در این تمرین آن SNTPهای  بایت انتهایی بسته 21
 بایت است و در غیر این صورت پاسخی از سمت کارگزار دریافت نخواهیم کرد. 98ما برابر  SNTPبسته 

 توضیحتمرین.4

 updateی  ای باشد که با هربار وارد کردن کلمه ونهی این کارخواه باید به گ . برنامهدر این تمرین باید کد یک کارخواه را بزنیم

مقدار زمان خود را ارسال کند و  SNTPی درخواست  پی یک کارگزار در ترمینال، به آن کارگزار بسته و سپس آدرس آی
 به عنوان مثال فرض کنید ورودی زیر در ترمینال کارخواه وارد شود:بروزرسانی و چاپ کند. 

update 192.168.0.7 

کند و به کارگزار ارسال  مورد نظر را درست می SNTPی  کارگزار را داشته باشد، بسته MACرخواه درصورتی که آدرس کا

پی مقصد  ، سپس مقدار آیآورد آدرس فیزیکی کارگزار را به دست می ARPکند در غیر این صورت ابتدا به وسیله پروتکل  می

را  کند تا در سواالت بعدی اگر از همین کارگزار درخواستی دارد آدرس فیزیکی آن داری می را درون یک جدول نگه آن MACو 

 MACترمینال در صورتی که آدرس از وارد شدن دستور باال در پس  کند. ارسال می کارگزار را بهSNTP  ی بستهسپس  بداند،
 :یمکن ارگزار را به صورت زیر چاپ میفیزیکی کدر خروجی آدرس  یمقبل داشته باشکارگزار را از 

MAC of the requested server is ab:cd:ef:gh:ij:kl 

 چاپ بکنید: اردید پیغام زیر را در خروجی استاندغیر این صورت بادر 

ARP request sent 

 باید پیغام زیر را چاپ کنید: ARPی  س از دریافت پاسخ بستهپ

ip A.B.C.D mapped to ab:cd:ef:gh:ij:kl 

کارخواه ارسال کند ه پی ای ب ی آی میخواهد بسته کارخواه را ندارد هربار که یآدرس فیزیکچنین به علت اینکه کارگزار  هم

ارخواه باید به نتیجه ککند. در  ی خود را ارسال می آورد سپس بسته آدرس فیزیکی کارخواه را به دست می ARPه وسیله ابتدا ب
   بتواند پاسخ دهد. ARPهای  بسته

خواهد در  دارد داریم. هنگامی که کارخواه می ان کارخواه با زمان درست را نگه میدر این تمرین یک متغیر که تفاوت زم

ی ارسالی مقدار زمان خود را تنظیم کند، مقدار زمان بسته را برابر زمان سیستم به اضافی مقدار متغیری که تفاوت زمان  بسته

ی که تفاوت زمان سیستم با زمان درست مقدار متغیرپس از دریافت پاسخ و محاسبه زمان فعلی خود کند.  دارد می را نگه می

زمان سیستم به اضافی مقدار های بعدی از کارگزارها بتواند زمان خود را برابر  تا در سوال کند دارد را به روزرسانی می را نگه می

 گیرد. ارد را برابر صفر در نظر میزمانی را د کارخواه مقدار متغیری که اختالف. در ابتدا دارد بکند  متغیری که اختالف را نگه می

توجه کنید که در  بیتی زمان محاسبه شده را در خروجی باید چاپ کنید. 32ی زمان مقدار  پس از دریافت هر پاسخ و محاسبه
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که مقادیر زمانی  به علت اینداشته باشید  رچنین در نظ هم ی شما در سطح ثانیه است. تمامی محاسبات زمانی دقت محاسبه

های شما نیز باید بر این اساس  زماناست تمامی  1411ال دای سابتهای سپری شده از  بر اساس تعداد ثانیه SNTPدر پروتکل 

تعداد  ی هه اضافب 1411ه از ابتدای سال های سپری شد که تعداد ثانیه  time(0)  از تابعتوانید  این منظور میباشد. به 
 .5ثانیه است استفاده کنید 0220898880که برابر  1411 تا 1411 های بین سال ثانیه

را بر اساس این  diffو مقدار  144189811 برابر time(0)  قدارم هنگام دریافت پاسخ از کارگزار عنوان مثال فرض کنیدبه 
 را چاپ کنید. 2418111211در نتیجه شما به عنوان خروجی باید عدد  محاسبه کرده باشید، 3111پیام 

به این منسوب  MACمقدار در صورتی که یک کارگزار و یا کارخواه پی  آی و سپس آدرس arpچنین با وارد کردن دستور  هم
 کنیم: پیغام زیر را چاپ میپی را در اختیار داشته باشیم  آی

ip A.B.C.D mapped to ab:cd:ef:gh:ij:kl 

برای کارخواه و یا کارگزار  ARPی  کنیم یک بسته پ میرا چا Arp request sentعالوه بر اینکه پیغام غیر این صورت در 
 کنیم: پیغام زیر را چاپ می از دریافت پاسخآدرس فیزیکی آن مطلع شویم. پس کنیم تا از  مورد نظر ارسال می

ip A.B.C.D mapped to ab:cd:ef:gh:ij:kl 

 

 

  

 نکاتضروری.5

 شما باید به  ی و خروجی برنامه شود توجه کنید که ساختار پیام های ارسالی یبه صورت خودکار داده م شما نمره به علت اینکه

 صورت دقیق مانند ساختار گفته شده باشد.

 های دیگری اضافی شود. ی ارزیابی ممکن است دچار تغییراتی شود و تست نحوه 

 آن را به گروه اینترنتی ،کنید پاسخ آن برای همه مفید خواهد بودداشتید که فکر می ی این تمرین درباره هر مشکل یا پرسشی 

 درس ارسال کنید.

 خودداری کنید. ادن جواب تمرین به گروه اینترنتی درساز فرست 

                                                   
5 RFC 868 
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 استفاده از یا  ،تان برای افراد دیگرفرستادن کل یا قسمتی از برنامهی شما باید توسط خود شما نوشته شده باشد.  تمام برنامه

 !!شودتقلب محسوب می ذکر منبع،حتی با  ،یدیگر فرد ی کل یا قسمتی از برنامه

 های خود را همراه  پس از اتمام کارتان الزم است که فایلMakefile  فشرده کرده و بر روی سایت
http://partov.ce.sharif.edu/networks  .قرار دهید 

 پوشه کارتان الزم است از اتمام س پuser  به همراه راMakefile  دستور با اجرای  این کار راتوانید  می) کردهفشردهmake 

submit انجام دهید). 

 

 

پیوست)توضیحاتدرموردسرآیندها(



Ethernet Frame 

 

 شود. مقداردهی می IPv4است و یا  ARPی  ی شما بسته که بسته براساس این Ethertypeمقدار 

 برای توضیحات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_frame 

IPv4 

 

آن به صورت صحیح محاسبه شود و مقداردهی شود در غیر این صورت  checksumکنید باید  هایی که ارسال می توجه کنید بسته

 توانید به آدرس زیر مراجعه کنید: کارگزار پاسخی برای شما ارسال نخواهد کرد. برای توضیحات بیشتر می

http://en.wikipedia.org/wiki/IPv4 

ARP 

http://partov.ce.sharif.edu/networks
http://partov.ce.sharif.edu/networks
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مقداردهی  Ethernetمقصد را داشته باشیم. این آدرس فیزیک در سرایند  MACبرای ارسال بسته الزم است آدرس فیزیکی یا همان 

پی آن باید از  شود. برای به دست آوردن آدرس فیزیکی مقصد از روی آی مقداردهی می IPپی مقصد در سرایند  میشود، و آدرس آی

درست کرده  ARPد را نداشته باشیم، یک پیام استفاده کنیم. این پروتکل به این گونه است که هر گاه آدرس فیزیکی مقص ARPپروتکل 

دست  را به توانیم آدرس فیزیکی آن میکنیم سپس مقصد با شنیدن این پیام جواب این بسته را خواهد داد و ما می broadcastو آن را 

 آوریم. برای آشنایی بیشتر با این پروتکل به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol 

 

 

UDP 


را در هر بار درخواست یک مقدار دلخواه قرار دهید. مقدار  source portشوند. مقدار  ارسال می udpبر روی حامل  SNTPهای  بسته

destination port  چنین مقدار  باشد. هم 123باید برابرchecksum قرار دهید. 1را برابر  اختیاری است و مقدار آن


