به نام خداوند بخشندهی مهربان

تمرین برنامهنویسی دوم

1

شبکههای کامپیوتری
بهار 13۹۰

مدرس :مهدی خرازی

 1مقدمه
شهایی از آن را پیادهسازی خواهید کرد.
در این تمرین شما با پروتکل  TCPبیشتر آشنا شده و بخ 
پروتکل  TCPبرای ارتباطات قابل اطمینان به صورت گسترده در شبکهی اینترنت بکببار گرفتببه شببده اسببت .ایببن پروتکببل بببا
استفاده از مفهوم پورت ،اتصال  host-to-hostکه توسط  IPفراهم آمده را به ارتباط  end-to-endمیان دو  processارتقاء داده
و با مکانیزم  ARQو ارسال  ACKو  Checksumبا احتمال بالیی وجود خطا در کانال ارتباطی را مرتفع کببرده اسببت .همچنیببن
بکارگیری شمارهی ترتیب از جابهجایی بستهها نیز جلوگیری کرده و در مجموع یک کانال مطمئن برای انتقال اطلعات در اختیببار
لیهی بالیی شبکه قرار داده است .بعلوه با کمک مکانیزمهای شناسایی و دوری از ازدحببام در شبببکه TCP ،امکببان کنببترل نببرخ
یآورد.
ارسال و در نتیجه استفادهی عادلنه و بهینهی تمامی گرههای متصل به شبکه از منابع موجود را فراهم م 
یها ایببن
هدف از این تمرین آشنایی بیشتر با مکانیزمهای بکاررفته در پروتکل  TCPبدون درگیببر شببدن بببا تمببامی پیچیببدگ 
نهای قبلی آغاز و با اعمال تغییراتی کد مورد نیاز این تمریببن
یباشد .برای این کار شما از برنامهی نوشته شده برای تمری 
پروتکل م 
یآورید.
را بدست م 

1با تشکر از بهنام مومنی ،علی فتاح المنان ،فرزانه مقدم ،اشکان نیکروش ،کوشا میرحسینی ،امیر شیخها و حسن اسلمی

صفحهی  1از 6

 2محیط
اساس کار پروتکل شما در این تمرین در لیه  4است .به همین خاطر در این تمرین نیز ،مانند تمرین قبل ،از محیط پرتو  2برای
اجرای برنامهی شما استفاده خواهد شد .برای این منظور لزم است برنامههای خود را بر روی »چارچوب کاربر« 3پرتببو پیادهسببازی
یتوانید به مستند »راهنمای چارچوب کاربر« مراجعه کنید.
کنید .برای اطلعات بیشتر در مورد این چارچوب م 

 3توپولوژی
یباشد .البتببه برنببامهی شببما نبایببد هیچگببونه وابسببتگی بببه
یگیرد همانند شکل  1م 
توپولوژی که در اختیار هر دانشجو قرار م 
سهببای IP
یتوانند در زمان آزمون تغییر کنند و یببا آدر 
توپولوژی داشته باشد .به عنوان مثال تعداد کارگزارهای وب در توپولوژی م 

یتوانند به هر شبکهای تعلق داشته باشند )فرضهایی مبتنی بر  rangeمورد استفاده در  IPهای شبکه همانند  privateبودن غیر
م 
قابل قبول هستند(.

شکل  :1توپولوژی نمونهی مورد استفاده

یکنید.
در این توپولوژی شما دو گرهی  clientو  serverاز شکل  1را پیادهسازی م 

Portable And Reliable Tool fOr Virtualization – Partov2
Client Framework – CF3
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 4انتظارات
شما باید دو برنامه در محیط پرتو بنویسید .برنامهی اول برای گرهی  serverهمانند برنامهای که در  PA0نوشببتید و برنببامهی
دوم برای گرهی  clientهمانند برنامهی  PA0با این تفاوت که به جای  sokcet programmingباید از محیط پرتو )ماننببد کببد
یتوانید  Makefileرا نیز تغییر دهید تا هر دو برنببامه بببه طببور صببحیح کامپایببل
 serverدر  (PA1استفاده کنید .بر حسب نیاز م 
گردند .برنامهی شما باید با اجرای فرمان  makeکامپایل شده و دو فایل اجرایی  server.outو  client.outرا ایجاد نماید.
فایلهای لزم برای اجرای این دو برنامه بر روی نقشهی تخصیص داده شده به همراه نسببخهی جدیببد چببارچوب کبباربر بببر روی
سایت درس قرار دارند .حتمًا از نسخهی نهایی چارچوب کاربر که برای  PA2آماده شده است ،استفاده نمایید.

 5برنامهها
 5.1برنامهی مربوط به client
نهای قبلی بوده و یک  IPو یک پورت برای شروع کببار در اختیببار دارد .آدرس  IPو پببورت
این برنامه همانند  clientدر تمری 
 serverدر فیلد  custom informationمربوط به  clientبه شکل زیر )هر یک در یک خط جداگانه( آمده است .در خط بعببدی
مقدار آدرس  MACمربوط به مسیریاب متصل به گرهی  clientآورده شده که  clientباید تمامی بستههای خود را از طریببق ایببن
مسیریاب ) (Gatewayارسال نماید .سپس مقدار  window sizeکه در اتصال  TCPباید از آن استفاده نمایید )معادل با اندازهی
بافر مورد نیاز  (clientو مقدار ) ISNمقدار اولیهی  sequence numberدر  (TCPقرار دارند.
Server-IP-Address
Server-Port-Number
MAC-of-the-Gateway
Initial-TCP-Window-Size
Initial-TCP-Sequence-Number

یکند .به عنوان مثببال برنببامهی
همچنین برنامهی  clientدو آرگومان برای نام  hostو نام فایلی که باید دانلود شود ،دریافت م 
یتواند به شکل زیر اجرا شود:
 clientم 
./client.sh www.google.com /intl/en_com/images/srpr/logo1w.png

یتواند قبل از فراخوانی  initialize methodو با پیادهسازی  methodزیر ،این دو آرگومان را دریافت نماید.
برنامهی  clientم 
;)][static void SimulatedMachine::parseArguments(int argc, char *argv
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برنامهی  clientباید بعد از اجرا این مقادیر  IPو پورت  serverرا خوانده و سپس با ارسال بستههای  UDPبه این  IPو پورت
و ارسال نام فایل مورد نظر )که بببه عنببوان آرگومببان گرفتببه شببده اسببت( ،آدرس  IPو پببورت  web serverنگهدارنببدهی فایببل
درخواستی را بیابد.
یباشد.
یک مثال از  custom informationبرای  clientمطابق زیر م 
192.168.23.17
1234
00:17:20:00:10:A3
128
1128715

همانند  PA1محدودیتی بر روی نام بکار رفته برای ذخیرهی فایل دانلود شده وجود نببدارد .تنهببا لزم اسببت کببه نببام فایببل بببا
کاراکترهای خاص مثل – شروع نشده و دارای پسوند صحیح )مثل  (... ،htmlباشد.
پس از ارسال درخواست  UDPو دریافت  IPو پورت  web serverمربوطه ،همانند  ،PA0یک اتصال  TCPبه آن  IPو پورت
ایجبباد کببرده و بببا اسببتفاده از پروتکببل  HTTPفایببل مببورد نظببر را دانلببود و ذخیببره کنیببد .در ایببن تمریببن نباید از socket

 programmingاستفاده کنید و اتصال  TCPو  UDPرا باید همانند برنامهی  serverدر  PA1خودتان نوشته و به طور مستقیم
لها کار کنید.
با  headerهای پروتک 
یکند:
برای اتصال  TCPنیازی به پیادهسازی تمامی جزئیات پروتکل  TCPنبوده و پیادهسازی موارد ذیل کفایت م 
Three-way TCP handshake,

1.

ACK and Sequence Number,

2.

Meaningful default values for headers fields and flags,

3.

TCP Checksum, Reliability, and retransmission mechanisms,

4.

Fast retransmission upon receiving a duplicate ACK,

5.

Flow control and window size (NOT the congestion window),

6.

Four-way TCP connection tear down.

7.
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 5.2برنامهی مربوط به Server
برنامهی  serverهمانند برنامهی  serverدر  PA1بوده با این تفاوت که دیگببر نیببازی بببه پیادهسببازی ویژگببی  NATنیسببت.
یکند.
برنامهی  serverدر فیلد  custom informationخود اطلعات زیر را دریافت م 
Port-for-UDP-Requests
MAC-of-the-Gateway
Count-of-Files
File-Address
IP
Port
…...

توجو کببرده و
تهای  UDPبر روی پورت خط اول ،نام فایل را در لیست فایلهای خود جس 
برنامهی  serverبا دریافت درخواس 
یگرداند .یک مثال از  custom informationبرای  serverدر
سپس  IPو پورت  web serverمربوطه را )همانند  (PA0بازم 
زیر آمده است:
1234
00:17:20:00:10:A3
2
/favicon.ico
213.233.171.14
8080
/old/index.html
213.233.171.15
2280

کهای زیر استفاده کنید.
لهای مورد نیاز از لین 
یتوانید برای اطلعات بیشتر راجع به پروتک 
م 
http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
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 6نکات ضروری
یتوانید برنامهی خود را به گونهای بنویسید که
 .1پیادهسازی شما به هیچ وجه نباید مبتنی بر شماره  IPباشد و شما نم 
ل در آن گفته باشید »اگر فلن  IPبا  213.233شروع شده بود فلن کار را بکن«.
مث ً
 .2بر حسب نیاز  Makefileرا تغییر دهید تا فایلهای اجرایی نهایی با نام  server.outو  client.outبببا اجببرای فرمببان
 makeایجاد شوند.
یتوانید  IPو  MACبرای هر  interfaceرا از طریببق  methodهببای  publicکلس  Interfaceبببا نامهببای
 .3شما م 
 getIpو  getMaskبدست آورید.
بها رد
 .4برنامهی شما نیازی به در نظر گرفتن بستههای  ARPندارد .این بستهها ،که بین  clientیا  serverو مسیریا 
یشوند ،توسط محیط پرتو گرفته و بررسی آنها پیادهسازی شده است و برنببامهی شببما چنیببن بسببتههایی را
و بدل م 
دریافت نخواهد کرد.
.5

یتوانید سؤالت خود را به رایانامهی گروه درس بببه آدرس ce443@lists.ce.sharif.edu
در صورت وجود ابهام ،م 

ارسال نمایید.

 7شیوهی تحویل
لکرد آن ،برنببامهی خببود را
ابتدا برنامهی خود را به طور کامل بر روی رایانهی خود آزمون کرده و پس از اطمینان از صحت عم 
در قالب یک فایل  zipبر روی سایت داوری خودکار  uploadکنید .این فایل  zipبایببد شببامل پوش بهی  userو فایببل Makefile

باشد .پیش از ایجاد فایل  zipحتما پروژه را  make cleanکرده تا شببامل فایلهببای دودویببی نباشببد .همچنیببن فایببل  zipنبایببد
نها را  zipکرده و ارسال نمایید.
پوشههای اضافی را در بر گیرد .تنها پوشهی  userو فایل  Makefileو نه پوشهی دربرگیرندهی آ 

صفحهی  6از 6

