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  ي مهربان به نام خداوند بخشنده

  

  1اول نويسي تمرين برنامه
  هاي كامپيوتري شبكه

  1389 پاييز  مهدي خرازي: مدرس

پهناي باند مورد استفاده يك گره را محدود اي خواهيد نوشت كه برنامه آشنايي با سيستم پرتودر اين تمرين شما ضمن 
  .سازد

  مقدمه
براي مثال شركت سرويس. محدود شود كاربر يا برنامهنرخ ارسال و دريافت اطالعات براي يك در بسياري از شرايط الزم است كه 

. ستفاده شده توسط او را كنترل كنداپهناي باند ، ي كه با كاربر داردكه بايد بر اساس نوع قرادادرا در نظر بگيريد  2ينترنتيدهنده ا
گذارند الزم است ميزان استفاده محدودي را با يكديگر به اشتراك مي كاربر پهناي باند ينهاي بزرگ كه چنددر شبكههمچنين 

براي مثال دانشكده (مانع از استفاده ديگران نشود  ،يك كاربر با اشغال كردن همه پهناي باند طوري محدود كنيم كهكاربران را 
نرخ ارسال و دريافت  ،يا از كار افتادن سرور  در شبكه 3يا اينكه سروري را در نظر بگيريد كه براي جلوگيري از ازدحام  )خودمان

   .دهد خود را كاهش مي

ي پهنا قدارتوسط يك گره م دريافت اطالعات ارسال و نرخاي بنويسيد كه با زير نظر گرفتن  در اين تمرين الزم است كه شما برنامه
برنامه شما كافي است كه  .پهناي باند به كار بردتوان براي محدود سازي متفاوتي را مي هايروش .باند استفاده شده را كنترل كند
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اي اگر اين محاسبه كند و در صورت رسيدن بسته )و زمان سپري شده  هابا توجه به سايز بسته( منتقل شده را ميزان اطالعات
   . 4شد بسته را به طور كامل ناديده بگيرداز مقدار مجاز بيشتر ميميزان 

  محيط
پرتو اين امكان را به . يدپياده كن اين سيستم» چارچوب كاربر«الزم است كه برنامه خود را بر روي  5وجهت آشنايي با سيستم پرت

براي آشنايي بيشتر توصيه . ريزي كنيدها را مطابق ميل خود برنامهآنگره مجازي در شبكه داشته باشيد و تعداديدهد كه شما مي
  .اجعه فرماييدمر » راهنماي چارچوب كاربر«شود كه به مستند مي

  توپولوژي
را، كه  throttlerتنها برنامه مربوط به بايد شما  .گيرد همانند شكل زير استاين تمرين در اختيار شما قرار ميتوپولوژي كه در 

 صفر شماره interfaceاز طريق  throttlerبينيد طور كه در شكل ميهمان .بنويسيدوظيفه محدود كردن پهناي باند را دارد، 
 Request .متصل است Responderخود به  شماره يك interfaceو از طريق  Request Generator د بهخو

Generator هاي است كه به طور پيوسته درخواستريزي شدهطوري برنامهTCP  ياUDP كند و ارسال ميResponder  هم به
   .نمايدازاي هردرخواستي كه دريافت كند، پاسخي را ارسال مي

 

   توپولوژي -1شكل

                                                       
4 drop كند.  

5 Portable And Reliable Tool fOr Virtualization(PARTOV) 
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 انتظارات

را بايد طوري بنويسيد كه به  throttlerپس . شودت جداگانه انجام ميبه صور flowسازي پهناي باند براي هر عمل محدود .1
 4از طريق   flowهر . مربوط به آن بسته را مشخص كند flowخود بتواند  interfaceمحض دريافت يك بسته روي يك 

- ها متمايز ميflowگيرنده از ساير  portشماره   فرستنده و portده، شماره گيرن IPرس فرستنده، آد IPمشخصه آدرس 

و شماره  IPرا از روي سرآيند  IPآدرس هاي . بنابراين شما بايد بتوانيد اين اطالعات را از بسته دريافتي استخراج كنيد. ودش
port ها را از روي سرآيند  TCP ياUDP هاي زير كتوانيد به لينيي با فرمت اين سرآيندها ميآشنا براي. 6شويدمتوجه مي

      :مراجعه كنيد

 http://en.wikipedia.org/wiki/IPv4 

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

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

س مشخص است كه شما پ. گيري كنيدكردن بسته تصميم forwardبايد در رابطه با ناديده گرفتن يا  flowپس از تشخيص  .2
از رسيدن بسته و سايز بسته تا قبل ميزان پهناي باند استفاده شده داريد تا بر اساس  را نگه flowيد اطالعات مربوط به هر با

  .گيري كنيدتصميم

اين اطالعات به صورت  .را چاپ كند flow آن گيري درباره هر بسته اطالعات مربوط بهبرنامه شما الزم است كه پس از تصميم .3
 :زير بايد در خروجي استاندارد چاپ شوند

<src‐ip,dest‐ip,src‐port,dest‐port> : calculated_bandwidth(in kbps) 

اي با بسته throttlerبه اين معني است كه   : <192.168.0.1,192.168.0.2,1234,5678>   4براي مثال چاپ شدن رشته
 : مشخصات زير دريافت كرده است

  فرستنده IPآدرس   گيرنده IPآدرس فرستندهportشماره  هگيرند portشماره

5678  1234 192.168.0.2  192.168.0.1  

  

توجه كنيد كه اگر تصميم . انتقال داده شده است) flowمربوط به اين (كيلوبيت اطالعات با اين مشخصات  4و در يك ثانيه اخير 
throttler  مبني برforward  ود اين بسته را نيز هنگام محاسبه نرخ مربوط به اين خسايز كردن بسته بود، بايدflow  در نظر

  .بگيريد

 

                                                       
  .پيروي مي كنند نيست TCPو  UDPهايي به غير از نيازي به بررسي بسته هايي كه از پروتكل 6
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 آدرس كند، بايد forwardپس از بررسي خود تصميم گرفت كه بسته را  throttlerاگر  .4 MAC  متناسب با
 .قرار دهد) throttlerخود  MACآدرس(مقدار كنوني آن را به جاي  )Request Generatorيا  Responder(مقصد

 customتوانيد به رشته مي ()getCustomInformationا استفاده از تابع ب information قالب . دسترسي پيدا كنيد         
  :اين رشته به صورت زير خواهد بود

 .آمده است Responderوط به مرب MACآدرس  در خط اول -1

 .آمده است Request Generatorمربوط به  MACدر خط دوم آدرس  -2

بر حسب  7اعمال كنيد Request Generatorبراي بسته هاي ارسالي از طرف  مقدار محدوديتي كه بايد سومدر خط   -3
kbps داده شده است. 

 kbpsبر حسب  8اعمال كنيدResponder در خط چهارم مقدار محدوديتي كه بايد براي بسته هاي ارسالي از طرف -4
 .داده شده است

و   Responderو  Request Generatorصي در رابطه با نحوه رفتار توجه كنيد كه شما نمي توانيد هيچ فرض خا .5
   .داشته باشيدهاي ارسال شده توسط اين دو همچنين بسته

كد باينري  .را اجرا كنيد Request Generatorو پس از آن  throttlerسپس ،Responderبراي تست برنامه خود ابتدا  .6
Responder وRequest Generator توانيد اين دو گره را با ايد مياي كه نوشتهبراي تست برنامه. اده شده استبه شما د

 .اين آرگومان ورودي نحوه رفتار اين دو گره را مشخص مي كند .آرگومان ورودي مناسب اجرا كنيد

  آرگومان ورودي سناريو

Responder Request Generator  

با مشخصات يك UDP ارسال يك بسته 
flow ازاي دريافت هر درخواست ثابت به  

با مشخصات يك  UDP هايارسال بسته
flow ثابت  

1  

 flowبا مشخصات يك TCP ارسال يك بسته 
  ثابت به ازاي دريافت هر درخواست

با مشخصات يك  TCP هايارسال بسته
flow ثابت  

2  

هاي flow با TCPو  UDPهاي ارسال بسته
يك درخواست ممكن . به عنوان پاسخ متفاوت

  .ست با بيش از يك بسته پاسخ داده شودا

-flow با UDPو  TCPهاي ارسال بسته

  هاي متفاوت
3  

                                                       
7 Upload Rate 
8 Download Rate 
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  نكات
 كنيد پاسخ آن براي همه مفيد خواهد بود، لطفاً آن را به گروه در صورتيكه هر مشكل يا پرسشي داشتيد كه فكر مي

 .پستي درس ارسال كنيد
 اري كنيداز فرستادن جواب تمرين به گروه پستي جداً خودد. 
 تان براي افراد ديگر، يا استفاده از كل يا قسمتي از برنامة فردي ديگر به نام خود، تقلب فرستادن كل يا قسمتي از برنامه

 .شودمحسوب مي
 پس از اتمام كارتان الزم است كه پوشه  user را به همراهmakefile 9فشرده كرده و بر روي سيستم خودكار داوري 

upload نين در صورت نياز همچ .كنيدmakefile با اجراي دستور  را طوري تغيير دهيد كهmake  در پوشه اصلي
 .توليد شوند throttler.outفايل 

 موفق باشيد

                                                       
9 http://partov.ce.sharif.edu/judge 


