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هنویسی  1دومتمرین برنام

ههای کامپیوتری شبک
13۹۰ بهارمدرس: مهدی خرازی

مقدمه1 
شهایی از آن را  بیشتر آشنا شTCPپروتکل با در این تمرین شما  هسازی خواهید کرد.ده و بخ پیاد

هی اینترنت بکببار گرفتببه شببده اسببت. ایببن پروتکببل ببباTCPپروتکل    برای ارتباطات قابل اطمینان به صورت گسترده در شبک
  ارتقاء دادهprocess میان دو end-to-end فراهم آمده را به ارتباط IP که توسط host-to-hostاستفاده از مفهوم پورت، اتصال 

  با احتمال بالیی وجود خطا در کانال ارتباطی را مرتفع کببرده اسببت. همچنیببنChecksum و ACK و ارسال ARQو با مکانیزم 
هها نیز جلوگیری کرده و در مجموع یک کانال مطمئن برای انتقال اطلعات در اختیببار هجایی بست هی ترتیب از جاب  بکارگیری شمار

مهای شناسایی و دوری از ازدحببام در شبببکه،  هی بالیی شبکه قرار داده است. بعلوه با کمک مکانیز   امکببان کنببترل نببرخTCPلی
یآورد. ههای متصل به شبکه از منابع موجود را فراهم م هی تمامی گر هی عادلنه و بهین ارسال و در نتیجه استفاد

مهای بکاررفته در پروتکل  یها ایببنTCPهدف از این تمرین آشنایی بیشتر با مکانیز   بدون درگیببر شببدن بببا تمببامی پیچیببدگ
نهای قبلی آغاز و با اعمال تغییراتی کد مورد نیاز این تمریببن هی نوشته شده برای تمری یباشد. برای این کار شما از برنام  پروتکل م

یآورید. را بدست م

و حسن اسلمیامیر شیخها کوشا میرحسینی، ،  اشکان نیکروش،المنان، فرزانه مقدم نی، علی فتاحومهنام مببا تشکر از 1
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محیط2 
  برای2 است. به همین خاطر در این تمرین نیز، مانند تمرین قبل، از محیط پرتو4اساس کار پروتکل شما در این تمرین در لیه 

ههای خود را بر روی «چارچوب کاربر» هی شما استفاده خواهد شد. برای این منظور لزم است برنام هسببازی3اجرای برنام   پرتببو پیاد
یتوانید کنید. برای اطلعات بیشتر در مورد این چارچوب  » مراجعه کنید.راهنمای چارچوب کاربربه مستند «م

توپولوژی3 
یگیرد که درتوپولوژی  یباشد 1مانند شکل ه اختیار هر دانشجو قرار م هی شببما نبایببد م   بببهگیوابسببتهیچگببونه . البتببه برنببام

سهببای باشد. داشته توپولوژی  یتوانند در زمان آزمون تغییر کنند و یببا آدر  IPبه عنوان مثال تعداد کارگزارهای وب در توپولوژی م

های تعلق داشته باشند (فرضها یتوانند به هر شبک   بودن غیرprivate های شبکه همانند IP مورد استفاده در rangeیی مبتنی بر م
هستند).قبول قابل 

هی  یکنید.1 از شکل server و clientدر این توپولوژی شما دو گر هسازی م  را پیاد

2Portable And Reliable Tool fOr Virtualization – Partov

3Client Framework – CF
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هی مورد استفاده1شکل  : توپولوژی نمون

http://sharif.edu/~kharrazi/courses/40443-892/CF_User_Manual.pdf


انتظارات4 
هی بنویسید. در محیط پرتو شما باید دو برنامه  هی اول برای گر های که در serverبرنام هیPA0 همانند برنام   نوشببتید و برنببام

هی  هی clientدوم برای گر sokcet با این تفاوت که به جای PA0 همانند برنام  programmingباید از محیط پرتو (ماننببد کببد  
server در PA1 یتوانید  کامپایببلبببه طببور صببحیح  را نیز تغییر دهید تا هر دو برنببامه Makefile) استفاده کنید. بر حسب نیاز م
هی شما باید با گردند.   را ایجاد نماید.client.out و server.outکامپایل شده و دو فایل اجرایی  makeاجرای فرمان برنام

هی جدیببد چببارچوب کبباربر بببر روی هی تخصیص داده شده به همراه نسببخ  فایلهای لزم برای اجرای این دو برنامه بر روی نقش
هی نهایی چارچوب کاربر که برای  ًا از نسخ  آماده شده است، استفاده نمایید.PA2سایت درس قرار دارند. حتم

هها5  برنام

clientی مربوط به برنامه5.1 

نهای قبلی بوده و clientهمانند این برنامه    و پببورتIPو یک پورت برای شروع کببار در اختیببار دارد. آدرس  IPیک  در تمری
server در فیلد custom  information مربوط به client .در خط بعببدی به شکل زیر (هر یک در یک خط جداگانه) آمده است 

هی MACمقدار آدرس  ههای خود را از طریببق ایببنclient آورده شده که client مربوط به مسیریاب متصل به گر   باید تمامی بست
هیTCP که در اتصال window sizeسپس مقدار ) ارسال نماید. Gatewayمسیریاب (   باید از آن استفاده نمایید (معادل با انداز

هی ISN) و مقدار clientبافر مورد نیاز  ) قرار دارند.TCP در sequence number (مقدار اولی

Server-IP-Address

Server-Port-Number

MAC-of-the-Gateway

Initial-TCP-Window-Size

Initial-TCP-Sequence-Number

هی  هیhost دو آرگومان برای نام clientهمچنین برنام یکند. به عنوان مثببال برنببام   و نام فایلی که باید دانلود شود، دریافت م
client:یتواند به شکل زیر اجرا شود  م

./client.sh www.google.com /intl/en_com/images/srpr/logo1w.png

هی  یتواند قبل از فراخوانی clientبرنام هسازی initialize method م  زیر، این دو آرگومان را دریافت نماید.method و با پیاد

static void SimulatedMachine::parseArguments(int argc, char *argv[]);
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هی  ههای  را server و پورت IPمقادیر  باید بعد از اجرا این clientبرنام   و پورتIP به این UDPخوانده و سپس با ارسال بست
web و پببورت IP، آدرس (که بببه عنببوان آرگومببان گرفتببه شببده اسببت)و ارسال نام فایل مورد نظر   serverهی فایببل   نگهدارنببد

درخواستی را بیابد.

یباشد.client برای custom informationیک مثال از   مطابق زیر م

192.168.23.17

1234

00:17:20:00:10:A3

128

1128715

هی فایل دانلود شده وجود نببدارد. تنهببا لزم اسببت کببه نببام فایببل ببباPA1همانند    محدودیتی بر روی نام بکار رفته برای ذخیر
، ...) باشد.html–کاراکترهای خاص مثل  شروع نشده و دارای پسوند صحیح (مثل 

  و پورتIP به آن TCP، یک اتصال PA0 مربوطه، همانند web server و پورت IP و دریافت UDPپس از ارسال درخواست 
 socket  ازنباید فایببل مببورد نظببر را دانلببود و ذخیببره کنیببد. در ایببن تمریببن HTTPایجبباد کببرده و بببا اسببتفاده از پروتکببل 

programming استفاده کنید و اتصال TCP و UDP هی   خودتان نوشته و به طور مستقیمPA1 در server را باید همانند برنام
لها کار کنید.headerبا   های پروتک

هسازی تمامی جزئیات پروتکل TCPبرای اتصال  یکند:TCP نیازی به پیاد هسازی موارد ذیل کفایت م  نبوده و پیاد

1. Three-way TCP handshake,

2. ACK and Sequence Number,

3. Meaningful default values for headers fields and flags,

4. TCP Checksum, Reliability, and retransmission mechanisms,

5. Fast retransmission upon receiving a duplicate ACK,

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

7. Four-way TCP connection tear down.
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هی 5.2  Server به مربوطبرنام

هی  هی serverبرنام هسببازی ویژگببی PA1 در server همانند برنام   نیسببت.NAT بوده با این تفاوت که دیگببر نیببازی بببه پیاد
هی  یکند. خود custom information در فیلد serverبرنام اطلعات زیر را دریافت م

Port-for-UDP-Requests

MAC-of-the-Gateway

Count-of-Files

File-Address

IP

Port

…...

هی  تهای serverبرنام توجو کببرده وUDP با دریافت درخواس   بر روی پورت خط اول، نام فایل را در لیست فایلهای خود جس
یگرداند. یک مثال از ) PA0(همانند  مربوطه را web server و پورت IPسپس    درserver برای custom informationبازم

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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نکات ضروری6 
ه .1 هسازی شما به هیچ وجه نباید مبتنی بر شمار های بنویسید کهIPپیاد هی خود را به گون یتوانید برنام   باشد و شما نم

ًل در آن گفته باشید «اگر فلن   شروع شده بود فلن کار را بکن».213.233 با IPمث

  بببا اجببرای فرمببانclient.out و server.out را تغییر دهید تا فایلهای اجرایی نهایی با نام Makefileبر حسب نیاز .2
make.ایجاد شوند 

یتوانید .3 مهببایInterface کلس public هببای method را از طریببق interface برای هر MAC و IPشما م   بببا نا
getIp و getMask.بدست آورید 

هی .4 ههای شمابرنام هها، که بین ARP نیازی به در نظر گرفتن بست بها server یا client ندارد. این بست  رد و مسیریا
ههایی را هی شببما چنیببن بسببت هسازی شده است و برنببام یشوند، توسط محیط پرتو گرفته و بررسی آنها پیاد  و بدل م

دریافت نخواهد کرد.

هی گروه درس بببه آدرس .5 یتوانید سؤالت خود را به رایانام  ce443@lists.ce.sharif.eduدر صورت وجود ابهام، م

ارسال نمایید.

هی تحویل7  شیو
هی خببود را لکرد آن، برنببام هی خود آزمون کرده و پس از اطمینان از صحت عم هی خود را به طور کامل بر روی رایان  ابتدا برنام

هی zip کنید. این فایل upload خودکار سایت داوری بر روی zipدر قالب یک فایل   Makefile و فایببل user بایببد شببامل پوشبب

make حتما پروژه را zipباشد. پیش از ایجاد فایل   clean .همچنیببن فایببل  کرده تا شببامل فایلهببای دودویببی نباشببدzipنبایببد  
هی  ههای اضافی را در بر گیرد. تنها پوش نها Makefile و فایل userپوش هی آ هی دربرگیرند .نماییدارسال  کرده و zipرا  و نه پوش
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http://partov.sharif.edu/judge
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