
بان ده د داو م

و کا ی د ده ی ش دا ف ی گاه ش *دا صفرم نویس برنامه تمرین
رایانه ای ه های ۱۳۹۶شب ھار ازی ھدی رس:

تمرین اهداف

DHCP پروتکل با آشنایی •

پرتو سامانه ی با آشنایی •

کارگزار‐کارخواه ارتباطات با آشنایی •

Ethernet و دو الیه ی با آشنایی •

Socket با آشنایی •

مقدمه . ١

خیل سطح در و است آن با آشنایی و سوکت نویس برنامه به مربوط اول بخش است. بخش دو شامل تمرین این

در که است پرتو سامانه ی با کار یادگیری و DHCP به مربوط تمرین اصل و دوم بخش است. شده طراح ساده

دارید. نیاز آن به آینده تمرین های

است. دوم بخش به مربوط درصد ٨٠ و اول بخش به مربوط درصد ٢٠ حدود کل طور به نمره توزیع رو این از

م شود. ارائه زمان بندی مطابق داوری سامانه همراه به ده نمره جزئیات

سلیم سولماز و مالجعفری آرش ، قابوس امیرپاشا بهروزی خواه، مهدی از سپاس با *

١



سوکت نویس برنامه اول: بخش . ٢

مقدمه . ٢ . ١

این در کنیم. استفاده سوکت برنامه نویس واسط از م توانیم داده ها انتقال برای خواندید، درس در که همان طور

کنید. برقرار ساده ارتباط ی و شوید آشنا سوکت برنامه نویس با بار ی شما که است این هدف تمرین،

تمرین توضیح . ٢ . ٢

شوند وصل ری دی به که باشند داشته را این قابلیت کدام هر که بزنید را ١ همتاهایی کد باید شما ساده، صورت به

است قرار که ٢ درگاه اجرا، هنگام که است سامانه  در پردازه ی واقع در همتا، هر نمایند. ارسال پیام ر دی ی به و

درگاه این روی نیست نیازی ر دی شد، متصل شما به همتایی که صورت در م کند. دریافت را کند گوش آن روی

رفتار کل طور به پس کنید. برقرار ارتباط همتا این با کافیست تنها و باشید بعدی ارتباط های منتظر و کنید گوش

است: اینگونه شما برنامه ی

دستور با ابتدا

./start PORT

م کند. گوش شده وارد درگاه روی و م کند اجرا به شروع شما برنامه

باشید. شده رزرو درگاه های اشغال نگران نیست نیازی پس است، ١٠٠٠٠ از بزرگتر شده وارد عدد نکته:

عبارت باید شد، متصل شما به ری دی پردازه که هنگام

connected to PORT

را شده متصل آن به آن ها سوکت ر دی سر که درگاه شماره ی کدام، هر که کنید چاپ اتصال طرف دو هر در را

م کنند. چاپ

دستور فرمان خط در که صورت در همچنین

connect PORT

سر بنابراین شوید. وصل ، ی به عالوه ی خودتان مبدأ پورت با پردازه این به سوکت ارتباط طریق از باید شد، وارد

م بیند. بیشتر عدد ی با را شما ارتباط ر دی

دستور با شدید، متصل ر دی همتای به که صورت در

exit
١peer
٢port

٢



م مانند. منتظر م کردند، گوش که درگاه روی طرفین دوباره و کنید. قطع ر دی سر با را خود ارتباط

دستور که هنگام

send Message

چپ از کاراکتر ترتیب به را آمده Message قسمت جای به که پیام هستید، متصل آن به که همتایی برای دیدید، را

کنید: چاپ اینگونه را پیام این ر دی طرف در سپس نکنید. ارسال کمتری یا بیشتر چیز و کنید ارسال راست به

recv Message

send و exit دستور دیدن با نبودید متصل اگر یا connect دستور دیدن با داشتید، قرار ارتباط در اگر نکته:

پیام

invalid command

کنید. چاپ را

سازی پیاده نکات . ٢ . ٣

تست برای م تواند nc یا telnet ابزار از استفاده کنید. استفاده جاوا و c++ زبان دو از م توانید سازی پیاده برای

کند. کم شما به برنامه

است. موجود درس وب گاه در که beejs نام با دارد وجود socket مورد در c++ زبان برای خوبی بسیار آموزش

م کند. آماده تمرین این قسمت های تمام برای را شما آن از بخش خواندن

سوکت برنامه نویس واسط که نکنید فراموش ول دارد، کم تری پیچیدگ های و است راحت تر جاوا زبان با کار

برنامه های دلیل همین به و کرده پیدا توسعه س زبان با لینوکس سامانه های و شده طراح سامانه عامل با ارتباط برای

دارند. هم بیش تری پیچیدگ های اگرچه دارند، سامانه با بهتری ارتباط س

make دستور با که باشد داشته را این قابلیت شما فایل باید c++، زبان با چه و جاوا زبان با چه صورت، هر در

تمرین این از ای نمره هیچ شما اینصورت غیر در شود اجرا شد، گفته پیشتر که دستورات با سپس و شده کامپایل

گرفت! نخواهید

زیپ (فایل کنید. بارگذاری quera وب گاه در و نمایید زیپ) قالب (با آرشیو را خود پروژه ی کار پایان از پس

دهید. قرار PA0_1 را پوشه این نام باشند.) پوشه اولین در start فایل و Makefile که باشد ای گونه به باید شما

٣



DHCP دوم: بخش . ٣

مقدمه . ٣ . ١

هم با IP مانند ساختارهایی با ه شب اجزاء تا داریم نیاز سوم، الیه ه ی شب ی در خواندید، درس در که همان طور

دارد مختلف روش های IP انتساب دهیم. نسبت IP ی ه شب این در گره هر به باید رو این از کنند٣. برقرار ارتباط

است: زیر صورت به آن کل روش سه که

کم روش این م دهد. نسبت IP ی ه شب عضو هر به دست صورت به ه شب مدیر روش، این در : دست •

برای روش ترین امن عوض در اما دارد، نیاز ر دی روش های سایر به نسبت بیشتری زمان و است سخت

است. IP اختصاص

م شود. داده اختصاص جدید IP ی ه شب گره هر به خودکار صورت به روش این در خودکار: •

جدیدی IP و م شود وضع قرارداد ی ه، شب اعضای جانب از درخواست هر برای واقع در روش این در پویا: •

خارج آن از یا وارد ه شب به م توانند اعضا نتیجه در م کند. پیدا اختصاص گره آن به قرارداد این براساس

شوند.

است. بخش این روی نیز تمرین تمرکز و است IP اختصاص برای روش پرکاربردترین میان، این در پویا روش

DHCP بر مقدمه ای . ٣ . ٢

پروتکل شده ی به روز  نسخه ی نوع به واقع در Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) پروتکل

م کند. پشتیبان پروتکل این از رد عقب صورت به و است Bootstrap Protocl (BOOTP)

آن از و وارد ه شب به موقت صورت به ه شب اعضای که دارد کاربرد مواقع پروتکل این شد، گفته که همان طور

است این DHCP کارگزار وظیفه داریم. DHCP کارگزار ی دست کم به نیاز ما مواقع، این در م شوند. خارج

کند. مدیریت را آی پی ها و کند عمل ه شب مدیر عنوان به که

درخواست که آدرس م ازای به او و م کند ارسال درخواست کارگزار این به دارد، درخواست که ه شب عضو هر

نتیجه در باشند داشته وجود DHCP کارگزار چند ه شب در است ن مم م دهد. پیشنهاد آی پی ی کرده، ارسال را

کارگزار م فرستد. مربوطه کارگزار به را پیام و م کند انتخاب را آن ها از ی او م آید. کارخواه این برای پیشنهاد چند

را IP این ۴ کارخواه و کند لغو را پیشنهادات سایر تا م کند broadcast ان هم به را پیام موافقت، صورت در

یرد. ب
مرجع https://en.wikibooks.org/wiki/Communication_Networks/DHCP_Protocol ٣وب گاه

است. DHCP پروتکل به مربوط تصاویر و مقدمه توضیحات
۴client

۴

https://en.wikibooks.org/wiki/Communication_Networks/DHCP_Protocol


ر دی ه شب ی در کارگزار یا باشد موجود کارگزار دو، الیه ه شب در است ن مم ه، شب ربندی پی نوع به بسته

است. آمده شما برای DHCP فرآیند های از مثال ی ادامه در باشد.

بر مبن پیام ابتدا پس کند. دریافت آی پی م خواهد و است شده اضافه ه شب به جدید عضو ی کنید فرض . ١

DHCP کارگزاران کردن پیدا بسته این از هدف م کند. broacast ه شب کل در DHCPDISCOVER

آی پی به ۶٨ درگاه از و م شود شامل را مبدأ آدرس م که است این صورت به بسته این محتوای است.

مدت و درخواست آی پی شامل م تواند درخواست همچنین م شود. ارسال ۶٧ درگاه و 255.255.255.255

باشد. آی پی این اعتبار زمان

DHCP برای را بسته م داند را DHCP Serverآدرس چون او و DHCPم رسد relyدست به بسته این حال . ٢

م کند پر 10.1.2.9 gateway آدرس با را giaddr فیلد همچنین م کند. ارسال unicast صورت به Server

دهد. اختصاص آی پی باید ۵ ه زیرشب کدام برای که بداند DHCP کارگزار تا

جدید گره ی طرف از DHCPDISCOVER ارسال :١ ل ش

بسته ی یعن جدید آدرس حاوی بسته و م دهد پیشنهاد جدید آی پی ی رسید، کارگزار دست بسته که حال . ٣

م کند. broadcast را DHCPOFFER

م کند. broacast نظر مورد واسط روی تنها را DHCPOFFER بسته ی DHCP Relay سپس . ۴

پیشنهادی آی پی تمایل، صورت در ما کارخواه و م بینند را پیشنهادی بسته ه شب اعضای سایر و کارخواه حال . ۵

م کند. قبول را

م فرستد. کارگزار برای را DHCPREQUEST بسته پیشنهاد، قبول صورت در کارخواه، . ۶
۵sub-network

۵



DHCPOFFER بسته ی ارسال :٢ ل ش

م فرستد. سرور به را بسته DHCP rely . ٧

سایر تا م کند broadcast ه شب اعضای تمام برای تایید صورت در را DHCPACK بسته سرور . ٨

نباشد موافق که صورت در یرد. ب را آی پی همین تنها کارخواه این و بروند بین از ها DHCPOFFER

از را مراحل همه اینکه جز ندارد چاره ای کارخواه این از پس و بفرستد را DHCPNACK بسته م تواند

کند. شروع اول

پاسخ دریافت و DHCPREQUEST بسته ی ارسال :٣ ل ش

مانند باشند داشته وجود پروتکل این در م توانند نیز ری دی بسته های باال، سناریو در مطرح شده بسته های به جز

۶



بیشتر. اطالعات دریافت درخواست شده، گرفته آی پی رهاسازی درخواست زمان، تجدید درخواست

مثال برای ندارد. وجود آن در هویت احراز برای درست روش که چرا است، ناامن پروتکل این ، امنیت نظر از

این گره ها از ی یا است موجود ه شب در واقعاً دارد جدید آی پی درخواست که آدرس م آیا نم داند کارگزار

خیر. یا است واقع کارگزار ی سوی از پیشنهادات نم داند کارخواه مثال یا است. داده را درخواست

ه شب توپولوژی . ٣ . ٣

تضمین باشد. داشته کارخواه یا و کارگزار چندین م تواند درخت هر است. درخت صورت به سوال این توپولوژی

ندارد. وجود کارگزار وجود برای تضمین همچنین باشند. حاضر ه شب در عضو ١۵ حداکثر تست ها تمام در م شود

ه شب اجزا تمام و است همبند ه شب تست ها، تمام در که م شود تضمین باشند. هم مجاور کارگزار دو است ن مم

متصل اند. بهم نوع به

تمرین توضیح . ۴

الیه ی در تمرین اصل تمرکز است. درخت ه ی شب ی در DHCP پروتکل سازی پیاده تمرین این در شما هدف

برسانید. مقصد به و کنید مسیریابی درست به را بسته ها کنید سع باید شما و است دو

دستورات باید شما م دهند. انجام را خود به مخصوص کارهای کدام هر که دارند وجود ه شب در گره نوع دو

ه شب به اتصال به نیاز شما برنامه ها اجرای و داوری برای کنید. سازی پیاده را انواع این از کدام هر برای شده گفته

دارید. پرتو

کنید، دریافت را بسته ها کارخواه ها و کارگزار ها از کدام هر نقش در باید شما که است گونه این به تمرین ساختار

دهید. انجام کارهایی دستورات به توجه با و یرید ب کلید صفحه از دستورات و کنید ارسال نیاز صورت در

باید کارگزاران و هستند آی پی دریافت نیازمند و دارند حضور ه شب در گره ها این که است این گونه کارخواه نقش

بسته باید شما میان این در یرند. ب نظر در جدیدی آی پی است، کرده ارسال آی پی درخواست که کارخواه هر برای

درخواست کارخواه یا و شوند منقض آی پی ها است ن مم همچنین برسانید. مقصد به و کنید مسیریابی را ها

کنید. سازی پیاده را فرآیندها این همه باید شما کل طور به پس باشد. داشته جدیدی آی پی

تمام تا و اجراست حال در فرآیندها از ی حداکثر مرحله هر در کنید فرض م توانید تمرین طول در نکته:

این تا م دهد، جدید آدرس درخواست کارخواه که هنگام مثال طور به یعن نم شود. وارد بعدی دستور نشود،

وارد دستوری ری دی کارخواه هیچ در باشد، ندیده را کارگزاران پیشنهاد های تمام و باشد نچرخیده ه شب کل در بسته

آدرس درخواست دستور ری دی کارخواه در کند، قبول را پیشنهادی اینکه از قبل است ن مم آن از پس اما نم شود.

شود. وارد جدید

٧



بسته ها انواع . ١ . ۴

این تمام موظفید شما و دارند را زیر ساختار م شوند، جابه جا گره ها بین و تولید تمرین این در که بسته هایی تمام

کنید: ارسال را خود بسته سپس کنید، پر را قسمت ها

Ethernet Data

14 Byte 11 Byte

بسته ها ساختار :١ جدول

:Ethernet . ١ . ١ . ۴

Type و Broadcast را مقصد آدرس ذارید، ب است شده نوشته شما ارسال Interface در که آدرس را مبدأ آدرس
۶ دهید. قرار (٠x٠٠٠٠) ٠ برابر را

:Data . ١ . ٢ . ۴

است. آمده جدول صورت به قسمت این جزییات ادامه در بود. خواهد متفاوت بسته محتویات بسته، نوع به توجه با

IP قسمت در هیچ گاه و ذارید ب ٠کارخواه شماره واسط آدرس م با برابر را MAC قسمت همیشه که کنید دقت

ندهید. قرار کارگزار از اطالعات MAC یا و

Name Sender Data Type(1) Mac(6) IP(4)

DHCPDISCOVER Client 0 Mac 0

DHCPOFFER Server 1 Mac Offer IP

DHCPREQUEST Client 2 Mac Offer IP

DHCPACK Server 3 Mac Offer IP

DHCPRELEASE Client 4 Mac Release IP

DHCPTIMEOUT Server 5 Mac Release IP

Request Extend Client 6 Mac Extend IP

Response Extend Server 7 Mac New IP

بسته ها انواع :٢ جدول

۶https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_frame#Ethernet_II

٨
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کارخواه . ٢ . ۴

است: زیر شرح به که دارید وظایف کارخواه نقش در شما برنامه ی

بسته ها مسیریابی •

شما به متعلق بسته این که صورت در م کنید، دریافت که را بسته هایی تمام دارید وظیفه شما کل طور به

کنید. broadcast را بسته آمده) آن از بسته که واسط (به جز واسط هایتان تمام روی نیست،

دستور دریافت •

get ip

کاربر. از

(ارسال کنید درخواست کاربر برای جدید IP ی تا دارید وظیفه شما کرد، وارد را دستور این کاربر که هنگام

تمام روی را درخواست بسته شما که است صورت این به درخواست فرآیند ( DHCPDISCOVER بسته ی

DHCPOFFER بسته با شما درخواست به کارگزاری تا بمانید منتظر باید حال م فرستید. خود های واسط

دهد. پاسخ

DHCPOFFER بسته دریافت •

در سپس کنید. ذخیره را آن بود شما به متعلق بسته این که صورت در کردید، دریافت را بسته این که هنگام

پیام خروج

new offer: X

شماست. به شده پیشنهاد آدرس همان واقع در X اینجا در که

دستور دریافت •

accept offer: X

است. پیشنهادی آدرس های از ی X که ورودی از

پیام بود نیامده شما برای درخواست آدرس با پیشنهادی که صورت در

invalid offer

کنید. ارسال را DHCPREQUEST بسته خود واسط های تمام روی بر صورت، این غیر در کنید. چاپ را
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DHCPACK بسته دریافت •

پیام پس کرده اید. دریافت را خود درخواست IP شما نتیجه در و شده تایید شما درخواست زمان این در

now my ip is: X

کنید. چاپ را است، دریافت آدرس X که

دستور دریافت •

release X

تولید DHCPRELEASE جنس از بسته ای دستور، این دریافت از پس بودید، گرفته را X آی پی قبل از اگر

عبارت همچنین بفرستید. خود واسط های تمام روی را آن و کنید

ip released

ندارد. وجود شما IP ر دی کنید فرض و کنید چاپ خروج در را

کنید. چاپ چیزی یا دهید انجام کاری نیست نیازی بودید، نگرفته را X آی پی قبل از اگر نکته:

DHCPTIMEOUT بسته دریافت •

عبارت نتیجه در ندارد، اعتباری ر دی شما آی پی که است این نشان دهنده بسته این

ip released

کنید. چاپ را

دستور دریافت •

extend lease

دهید. افزایش واحد ١٠ را شدن منقض زمان که معن این به

خود واسط های تمام روی و کنید تولید Request Extend نوع از بسته ای باید دستور، این دریافت از پس

بفرستید.

Response Extend بسته دریافت •

در که جدیدی آی پی از م توانید و است شده موافقت شما تمدید درخواست با که است معن این به پیام این

پس است. شده نامعتبر شما قبل آی پی که کنید دقت کنید. استفاده شده داده شما به تمدید برای بسته این

عبارت خروج در
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now my ip is: X

کنید. چاپ را است جدید آدرس X که

دستور دریافت •

print ip

بزرگ، به کوچ از ترتیب به را هستند گره این به متعلق حاضر حال در که هایی IP تمام باید صورت این در

کنید. چاپ جدا خط ی در را کدام هر

DHCP کارگزار . ٣ . ۴

درست به را دارید اختیار در که آدرس هایی و دهید پاسخ کارخواه ها درخواست های به باید کارگزار نقش در شما

IP ی که بار هر دارد. اختیار در که است آدرس هایی مجموعه که دارد IP Pool ی کارگزار هر کنید. مدیریت

در گره ها نوع این وظایف شرح ندهید. نسبت ری دی گره به تا کنید خارج خود Pool از باید م دهید اختصاص را

است. آمده ادامه

بسته ها مسیریابی •

انتقال خود اطرافیان به را آن نیست نیازی رسید، شما دست به بسته ای که صورت در گره ها از نوع این در

بسته ای همچنین هستند. خود یال طرف هر در برگ مانند نوع به درخت در گره ها این جهت این از دهید.

ارسال آمده، ورودی بسته که واسط همان روی تنها شود، ارسال است قرار ورودی بسته پاسخ عنوان به که

م شود.

دستور دریافت •

add pool IP/M

این به محدوده این است. کارگزار این آی پی های مجموعه به جدیدی محدوده افزودن معنای به دستور این

(شامل را بازه این آدرس های کل باید شما و آن، mask مقدار M و است IP مقدار IP که است صورت

کنید. اضافه خود مجموعه به آخر) و اول آدرس

آدرس های، باید شما شد، وارد add pool 192.168.1.10/30 دستور که صورت در مثال، برای

کنید. اضافه مجموعه به را 192.168.1.11 ،192.168.1.10 ،192.168.1.9 ،192.168.1.8

باشد. ٣٢ تا ٢۵ بین تست ها تمرین تمام در M که م شود تضمین نکته:

است ن مم کارگزار ی برای اما باشند. نداشته مشترک محدوده کارگزار، دو هیچ گاه م شود تضمین نکته:

یرید. ب را بازه ها این اجتماع باید شما شوند، داده مشترک بازه دو
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DHCPDISCOVER بسته دریافت •

(در کنید. ارسال پیشنهاد برای ترین) (کوچ را خود موجود آی پی اولین باید شما بسته، این دریافت از پس

واسط روی تنها را بسته که کنید دقت کنید. خارج خود pool از را آن و ( DHCPOFFER بسته ی ی قالب

عبارت همچنین کرده اید. دریافت آن از را بسته که م فرستید

offer IP to MAC

است. کننده درخواست MAC آدرس MAC و پیشنهادی IP مقدار IP که کنید، چاپ را

DHCPREQUEST بسته دریافت •

ارسال پاسخ در DHCPACK نوع از بسته ای باید بود، شما به متعلق IP این اگر بسته، این دریافت صورت در

عبارت و دارد آدرس MAC این به اختصاص IP این بعد به این از کنید فرض و کنید

assign IP to MAC for 10

است. کننده درخواست م آدرس MAC و شده داده اختصاص آدرس IP که کنید. چاپ را

ببریم، جلو به واحد ١٠ را زمان اگر و دارد اعتبار قرارداد این آینده، زمان واحد ١٠ از قبل تا اآلن از نکته:

ندارد. اعتباری قرارداد این ر دی

DHCPACK بسته دریافت •

است. کرده رد را شما درخواست نظر، مورد گره که معناست این به کردید، دریافت را بسته این که صورت در

عبارت و بازگردانید خود Pool به دوباره را بودید داده پیشنهاد او به که IP باید نتیجه در

IP back to pool

است. شده بازگردانده آی پی مقدار IP که کنید. چاپ را

DHCPRELEASE بسته دریافت •

اختصاص گره ای به کنید فرض و بازگردانید Pool به را آن باید حال بودید، داده اختصاص شما را IP این اگر

ندارد.

دستور دریافت •

add time t
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Pool به را آن بود، شده منقض ای IP زمان، این در که صورت در ببرید. جلو واحد t را کارگزار زمان باید

به باید بسته ها ارسال ترتیب بفرستید. کارخواه اطالع برای را DHCP Timeout بسته سپس و بازگردانید

را دو آن م توانید دلخواه ترتیب هر به بودند، برابر باهم انقضا زمان دو اگر باشد. انقضا زمان ترتیب

بفرستید.

Request Extend بسته دریافت •

اعتبار بی Pool به کردن اضافه با را قبل آدرس ابتدا اما م کنید؛ تایید را زمان افزایش همیشه پاسخ، در

باشد) آدرس همین دوباره است ن (مم را است موجود Pool در که آدرس ترین کوچ آن، از پس و م کنید

ارسال را بسته م دهید. اختصاص کارخواه به ١٠ به عالوه ، قبل آدرس از باقیمانده زمان با معادل زمان با

عبارت: خروج در و م کنید

assign IP to MAC for t

م کنید. چاپ را شده زده جمع زمان و کارخواه م جدید، آدرس عبارت این در م کنید. چاپ را

دستور دریافت •

print pool

حاضر حال در که آی پی  هایی که کنید دقت کنید. چاپ بزرگ به کوچ از ترتیب به را Pool کل باید

کنید. چاپ نباید را داده اید OFFER یا اختصاص

خاص موارد . ۴ . ۴

بررس است نشده مطرح مسئله حالت های در و بیاید پیش است ن مم که مسئله از خاص حالت های قسمت این در

نمره است ن مم زیرا بیافتد، کار از تست زمان در نباید وجه هیچ به شما کد که است این مهم بسیار نکته م شود.

آمده شوند رعایت باید تست ها در که مهم حالت های زیر در بدهید. دست از کامل صورت به را قسمت ها برخ

کنید: بررس را حالت ها همین است کاف و است

عبارت چاپ و ریختن دور •

invalid packet, dropped

نیست. شده گفته موارد جزء آن ها Data Type که بسته هایی برای

عبارت: باید باشد، غلط شده وارد دستور که صورت در کارگزار و کارخواه گره های برای •

invalid command

باشید. بعدی دستورات منتظر و کنید. چاپ را

١٣



سازی پیاده . ۵

java زبان از استفاده ما پیشنهاد دارید. را java و c++ زبان دو از استفاده ان ام شما تمرین، این سازی پیاده برای

تجربه و شد خواهید Endianess درگیر کمتر همچنین داشت. نخواهید را اشاره گر ها با کار الت مش که چرا است،

و است جزئ تر بسیار c++ نویس برنامه طرف از اما است. تر راحت مراتب به جاوا با کار داده نشان پیش ترم های

است. جاوا از جذاب تر مراتب به که م گیرید یاد را رایج و اصل کتابخانه های با کار شما

باید هم شما و م شوند کامپایل باال به ٣٫١٩ هسته ی با لینوکس سامانه عامل در شما برنامه های همه ی نکته:

نمایید. کامپایل لینوکس سامانه عامل در را خود کد

پرتو سامانه ی از استفاده به نیاز شما گره ها، بین پیام ارسال و ه شب شبیه سازی برای تمرین، این تمام در نکته:

دارید.

مشترک . ١ . ۵

دهید. قرار info.sh پرونده در را خود رمز و کاربری نام پرتو، سیستم با کار برای •

طریق این از باید شما ارسال کد که کنید دقت کنید. استفاده make دستور از خود، کد شدن کامپایل برای •

گرفت. نخواهید نمره ای شما وگرنه شود کامپایل

کنید اجرا را free.sh فایل باید کد، شدن اجرا جهت سپس شوید. متصل اینترنت به ابتدا کامپایل، از پس •

پس کنید. ایجاد جدید نقشه ی new.sh اجرای با سپس، شود. حذف شما پرتو از قبل نقشه اطالعات تا

ه شب از گره ای شماره X که کنید. اجرا run.sh �X اجرای با را خود شده کامپایل کد م توانید این از

بنشینید. آن جای است قرار شما کد که است

java نویس برنامه . ٢ . ۵

intelij یا Eclipse IDE از استفاده ما پیشنهاد کردید، انتخاب سازی پیاده برای را java زبان که صورت در •

دارید را ir.sharif.ce.partov.machine یج پ های فایل تغییر حق تنها شما شود. راحت تر کارتان تا است،

دهید. قرار بخش این در تنها نیز را خود ر دی فایل های و

شما شده اند. پر فرض پیش صورت به ClientMachine.java و ServerMachine.java فایل دو •

پر باشد، کارخواه و DHCP کارگزار نقش در شما گره که حالت هایی از ی هر برای را فایل دو این باید

کنید. سازی پیاده را خود منطق و کنید
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c++ نویس برنامه . ٣ . ۵

intelij، eclipse، ) مانند رایج های IDE از ی از استفاده ما پیشنهاد کردید، انتخاب را c++ زبان که صورت در

آن ها به حال به تا که باشید داشته کتابخانه هایی از استفاده به نیاز است ن مم که چرا است، غیره) و codeblocks

راحت را جدید کتابخانه های و دهید انجام راحت تر را خود کار م توانید نرم افزار ها این انات ام با برنخورده اید.

کنید. مطالعه

دهید قرار client_machine.cpp و server_machine.cpp فایل دو در را خود اصل کد باید شما

کند. کار درست به شده گفته منطق شد، اجرا اعضاء این از ی عنوان به شما کد هرگاه تا

کد که شوید مطمن و دهید قرار user پوشه در را آن ها کنید، اضافه نیز ر دی فایل چند م خواهید که صورت  در

م شود. کامپایل شده گفته روش با شما

نمونه نقشه . ۴ . ۵

است. زیر ل ش به که DHCP_Simple نام با دارد وجود برنامه یتان تست جهت ساده ای نقشه شما، کار راحت برای

بود. خواهد متفاوت نقشه این با نمرات داوری در آزمون مورد نقشه که کنید دقت

نمونه نقشه ی :۴ ل ش
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ضروری نکات
صورت به دقیقاً باید شده مطرح  پیام های ساختار م شود، داده خودکار صورت به تمرین نمره ی اینکه علت به •

است. شده داده توضیح مستند در که باشد

بود. خواهد متفاوت گرفته قرار شما اختیار در که تست نقشه با م شود استفاده ارزیابی برای که نقشه ای •

مالک اما ببینید. را خود نمره م توانید و م شود داده قرار شما اختیار در کامل صورت به خودکار داوری •

کرده رعایت را شده گفته موارد اگر گرفت. خواهد کارگزار روی شما ارسال کد که است نمره ای ارزیابی

باشد. داشته تغییری نباید شما نمره باشید،

دهید. انجام هستید متصل اه دانش ه ی شب به که هنگام را داوری است بهتر اینترنت الت مش دلیل به •

گروه به را آن بود، خواهد مفید همه برای آن پاسخ م کنید فکر که داشتید پرسش یا ل مش هر صورت که در •

کنید. ارسال درس اینترنت

کنید. خودداری درس اینترنت گروه به تمرین جواب فرستادن از •

ر، دی افراد برای برنامه تان از قسمت یا کل فرستادن باشد. شده نوشته شما خود توسط باید شما برنامه ی تمام •

م شود. محسوب تقلب منبع، ذکر با حت ری، دی فرد برنامه ی از قسمت یا کل از استفاده یا

برای که فایل هایی تمام شامل زیپی فایل make archive دستور اجرای با است الزم کارتان اتمام از پس •

نیازی زیرا نم دهد قرار زیپ درون را شما info.sh فایل دستور بسازید.(این است نیاز شما کد شدن اجرا

کنید سع م کنید، استفاده خودتان شده اضافه فایل های و کالس ها از که صورت در نیست!) فایل این به

سیستم روش به را شدن کامپایل/اجرا قابلیت باید شما آرشیو فایل صورت هر در باشد. شده گفته پوشه در

شد. خواهد صفر شما نمره اینصورت غیر در باشد، داشته

نمایید. ارسال کوئرا وب سایت به را خود تمرین نهایی نسخه •
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