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  به نام خدا

  

 راهنماي كاربري چارچوب كاربر

 

  :طسوت هدش هيهت

  ينموم مانهب

  

  مقدمه

اين چارچوب با اتصال به كارگزار پرتو . مي باشد» پرتو«بخشي از پروژه ي ) Client Framework - CF(چارچوب كاربري 

 base) 1: تشكيل شده استچارچوب كاربر از دو بخش اصلي . امكان شبيه سازي شبكه هاي مجازي متنوع را فراهم مي سازد

بخش ) 2و ) شامل تمامي عمليات الزم براي ايجاد نمونه نقشه ها، برقراري اتصاالت با كارگزار و ساير عمليات سامانه اي(

user ) شامل برنامه ي كاربر كه بر روي سامانه ي پرتو يك گره)node (را شبيه سازي مي كند.(  

  شيوه ي برنامه نويسي

در  sm.cppافزوده و در فايل  userبراي شبيه سازي گره ي مجازي مي توانيد تمامي فايلهاي مورد نياز خود را به شاخه ي 

با اجراي . مي باشد SimulatedMachineدر برگيرنده ي كد كالس  sm.cppفايل . اين شاخه نغييرات الزم را اعمال كنيد

CF شامل (اصله بعد از آماده شدن اطالعات پورت هاي گره ي مجازي يك نمونه از اين كالس ساخته شده و بالفIP  و آدرس

شما مي توانيد در اين متد داده ساختارهاي خود . فراخوانده مي شود initializeمتد  )اليه ي دوم براي هر پورت فيزيكي گره

  .را مقداردهي كنيد

به نام هاي ) protected(ت محافظت شده با دو صف Machineكالس . مي باشد Machineاين كالس فرزند كالس 

countOfInterfaces  وiface امكان دسترسي به اطالعات پورت هاي گره را فراهم مي كند .iface  يك آرايه از كالس

Interface ساختار . را دراختيار مي گذاردInterface به شكل ذيل است.  

Interface { 

     byte mac[MAC_ADDRESS_LENGTH]; 

     uint32 ip; 

     uint32 mask; 

} 
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پس از بازگشت از اين متد، . نامعتبر مي باشد) constructorدر ( initializeتوجه كنيد كه اين آرايه قبل از فراخواني متد 

تفاده مي توانيد از اين ريسه براي انجام عمليات غير وابسته به ورودي ها اس. مستقل اجرا مي شود 1در يك ريسه ي runمتد 

  .به اجرا در ريسه ي اصلي ادامه خواهد دادرچوب اچبازگشت از اين ريسه به معني خاتمه ي برنامه نبوده و . كنيد

در كالس   processFrameهر گاه كه يك بسته از يكي از پورت هاي گره ي متعلق به شما دريافت شود متد 

SimulatedMachine آرگومان اول از جنس  .با دو آرگومان فراخواني مي شودFrame با ساختار ذيل مي باشد.  

Frame { 

    uint32 length; 

    byte *data; 

} 

 

از بسته ي  dataصفت . مشخص مي نمايد) ifaceدر آرايه ي (پورتي را كه بسته را دريافت كرده  2آرگومان دوم شاخص

اين بسته در يك فضاي اشتراكي قرار داشته و بعد از بازگشت از متد . دريافت شده به اولين بايت از بسته اشاره مي كند

processFrame پس اگر به محتوي بسته بعد از بازگشت از اين متد نياز داريد از . تغيير خواهد كردdata كپي بگيريد .

براي اين . بسته هايي را از هر يك از پورت ها ارسال كنيد runو يا  processFrameهاي  شما مي توانيد از هر يك از متد

  .استفاده كنيد) Machineدر كالس (كار مي توانيد از متد ذيل 

bool synchronized sendFrame (Frame frame, int ifaceIndex) const; 

 

ه و بسته را بر روي پورت خواسته شده ارسال كرده و در دريافت كرد processFrameاين متد آرگومان هايي مشابه با 

  .بازمي گرداند trueصورت موفقيت 

تغيير نكرده و آدرس تمام فايلهايي كه به  baseبراي عملكرد صحيح چارچوب الزم است كه هيچ يك از فايلهاي شاخه ي 

شما . نيز افزوده شوند Makefileفايل در  USER_SOURCESافزوده شده اند براي كامپايل شدن به متغير  userشاخه ي 

تمام فايل هاي  make cleanكامپايل كرده و با دستور  CFدر آدرس ريشه ي  makeمي توانيد چارچوب را با دستور 

  .دودويي را حذف نماييد

  اجراي چارچوب

براي مشاهده ي راهنماي  .توليد مي شود cf.outبعد از پياده سازي برنامه ي خود و كامپايل كردن چارچوب، فايل اجرايي 

. قرار دارد run.shيك نمونه از شيوه ي اجراي چارچوب در فايل . را اجرا كنيد cf.out --help/.داخلي چارچوب، دستور 

  .آرگومان هاي مورد پذيرش چارچوب به شكل ذيل مي باشند

                                                           
1
 Thread 

2
 Index 
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  توضيح  مثال  نام آرگومان

--ip <server-ipv4> --ip 213.233.169.0  مشخص كننده يIP كارگزار پرتو  

--port <server-port> --port 9339  مشخص كننده يPort  9339در حال حاضر (كارگزار پرتو(  

--map <map-name> --map bridge نام نقشه اي كه مي خواهيد شبيه سازي نماييد  

--user <user-name> --user ali نام كاربري شما  

--pass <password> --pass dfgpassdfl  شما) كلمه ي عبور(رمز  

--node 

        <node-name> 

--node bdg1 نام گره اي كه مي خواهيد در نقشه ي انتخاب شده شبيه سازي نماييد.  

--id 

<creator-username> 

--id ali  ايجاد كننده ي نقشه اي كه مي خواهيد شبيه سازي آن را بيانگر نام كاربري

  .ادامه دهيد

--new --new بيانگر درخواست شما براي ايجاد يك نمونه ي جديد از نقشه براي شما.  

--free --free  بيانگر اعالم پايان شبيه سازي و درخواست براي آزادسازي منابع نمونه ي ايجاد

  شده از نقشه

  

بعد از مشخص  ).بايد آن را دريافت كرده باشيد(مي باشد هر كاربر براي اتصال به كارگزار پرتو نيازمند يك نام كاربري و رمز 

و يك  هسپس نقشه ي مورد نظر يافت. مي شويد) sign in(كارگزار و كلمه ي عبور خود به كارگزار متصل  Portو  IPكردن 

   و يا new-- يا   و id--در اين مرحله تنها مجاز به تعيين يكي از آرگومان هاي  .نمونه از آن به شما اختصاص داده مي شود

--free هستيد.  

 map--با اين كار يك نمونه ي جديد از نقشه ي معين شده توسط . استفاده كنيد new--در آغاز الزم است از آرگومان 

ايجاد ) در يك زمان(توجه كنيد كه هر كاربر تنها مي تواند يك نمونه از نقشه  .ايجاد شده و به شما اختصاص داده مي شود

بعد از پايان شبيه سازي الزم است يك بار . خطا مواجه مي شويد گر سعي كنيد دوباره نمونه اي از نقشه بسازيد باپس ا. كند

پس از آزادسازي نمونه مي توانيد . اجرا كنيد تا نمونه ي تخصيص داده شده آزاد شود free--ديگر چارچوب را با آرگومان 

  .نقشه ايجاد كنيدنمونه ي ديگري از  new--دوباره با  آرگومان 

براي تعيين گره اي كه مي خواهيد شبيه سازي كنيد بكار گرفته  node--بعد از اتصال به يك نمونه از نقشه مقدار آرگومان 

اگر بخواهيد بيش از يك گره را به . مي شود bdg1باعث اتصال به گره اي با نام  node bdg1--به عنوان مثال . مي شود

و يا به هر ) در يك نقشه bridgeگره ي  4مثال براي شبيه سازي (طور همزمان در يك نمونه از نقشه شبيه سازي كنيد 

 <id <username--دليلي اتصال شما از نمونه نقشه ي خود قطع شده و مي خواهيد شبيه سازي خود را ادامه دهيد از 

  .از دستور ذيل استفاده كنيد bdg1به عنوان مثال براي ادامه ي شبيه سازي گره ي . كنيد استفاده

./cf.out --ip 213.233.169.0 --port 9339 --map bridge --node bdg1 --user ali --pass dfgpassdfl --id ali 

شه به طور همزمان از دستورات ذيل در يك نمونه نق bdg3و  bdg2و  bdg1گره با نام هاي  سهو يا براي شبيه سازي 

  .استفاده كنيد

# first run this… 

./cf.out --ip 213.233.169.0 --port 9339 --map bridge --node bdg1 --user ali --pass dfgpassdfl –new 
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# and in another terminal run this… 

./cf.out --ip 213.233.169.0 --port 9339 --map bridge --node bdg2 --user ali --pass dfgpassdfl --id ali 

# and in yet another terminal, run this… 

./cf.out --ip 213.233.169.0 --port 9339 --map bridge --node bdg3 --user ali --pass dfgpassdfl --id ali 

  .در پايان نمونه نقشه را با دستور ذيل آزاد كنيد

./cf.out --ip 213.233.169.0 --port 9339 --map bridge --user ali --pass dfgpassdfl --free 

  خطاهاي ممكن

در صورت بروز مشكل، پيش از هركاري با مراجعه به اين جدول . در جدول ذيل ليستي از خطاهاي ممكن آورده شده است

ي رفع آن از طريق رايانامه با ذكر روند دقيقي كه در صورت عدم رفع مشكل لطفا ما را برا. حل هاي ممكن را بررسي كنيد راه

  .منجر به بروز مشكل شده است مطلع سازيد

  راه حل  توضيح  نام  كد

5  Map not exists  نقشه ي درخواست شده در

  .كارگزار تعريف نشده است

كوچك و بزرگ بودن . را بررسي كنيد map--نام بعد از آرگومان 

  ).bridgeمثل (حروف اهميت دارد 

6  Duplicate map id  نمونه نقشه ي ديگري با

شناسه ي خواسته شده 

  .وجود دارد

. هر كاربر در يك زمان تنها مي تواند يك نمونه نقشه ايجاد كند

-id user--حذف كنيد و يا با  free--يا نمونه ي قبلي را با 

name به همان نقشه ي قبلي متصل شويد.  

7  Out of resource ي ايجاد منابع الزم برا

  .نمونه نقشه وجود ندارد

اگر افراد ديگر با ايجاد نمونه . نياز دارد IPهر نقشه به تعدادي 

ها را مصرف كرده باشند امكان ايجاد IPنقشه هاي فراوان، تمامي 

تا زماني كه سايرين نقشه هايي بايد . نقشه ي جديد نخواهد بود

  .آزاد كنند صبر كنيد free--را با 

12  Node not exists  گره ي درخواستي آماده

  .نيست

مثال به . است نام گره را اشتباه وارد كرده باشيد ممكن •

معين  node--براي  bridge1مقدار  bdg1جاي 

 .شده باشد

. ممكن است از پايانه ي ديگري به آن گره متصل باشيد •

توجه كنيد كه يك گره در داخل يك نمونه نقشه به 

قابل شبيه سازي  طور همزمان فقط توسط يك فرد

 .است

آزاد  free--اگر نام گره صحيح است يك بار نمونه نقشه را با 

  .ايجاد كنيد new--كرده و دوباره با 

31  Error in sending 

frame on 

simulated 

machine 

طول بسته ي ارسالي غير 

  .مجاز است

ارسال مي كنيد بايد  sendFrameطول بسته هايي كه با متد 

 Ethernetبايت و حداكثر به اندازه ي يك فريم  14بيش از 

را در  CRCبايت مربوط به  4هرگز (بايت باشد  1514يعني 

  ).قرار ندهيد Ethernetي انتهاي بسته
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42  Username or 

password is 

incorrect 

نام كاربري و يا رمز شما 

  .اشتباه است

به كوچك و بزرگ بودن . مز را چك كنيددوباره نام كاربري و ر

اگر رمز خود را در فايل ذخيره كرده ايد . حروف دقت كنيد

encoding فايل را بررسي كنيد.  

  ساير

*  

Negotiations 

failed 
مشكل در انتقال اطالعات 

  .با شبكه رخ داده است

از يك . از درستي اتصال خود با شبكه اطمينان حاصل كنيد

تنظيمات ديوار آتش رايانه ي خود . استفاده كنيد wiredاتصال 

  .دوباره تالش كنيد. را بررسي كنيد

  


