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۱۳۸۸پاییز مدرس: مهدی خرازی

هدف
 بستری قابل اطمینان برای انتقال فایل ایجاد کنید.UDPدر این تمرین باید با استفاده از پروتکل 

در فاز اول این تمرین باید یک پروتکل انتقال فایل طراحی کنید.  در این پروتکل باید نیازهای زیر مورد توجه قرار گیرند
ارسال درست و کامل فایل از فرستنده به گیرنده•
هی مناسب و بهینه از خط ارتباطی بین فرستنده و گیرنده• استفاد
ارسال فایل در حداقل زمان ممکن•

های در خط ارتباطی فرستنده و گیرنده گم شود، خراب شود و یا دیر برسد. این خطاها نباید در ارسال فایل  ممکن است بست
خللی ایجاد کنند. آزمون درستی برنامه نیز به کمک انتقال یک فایل خواهد بود.

  باید مشخص کنید1در فاز 
تهایی تشکیل شده است.• سرآیند پروتکل شما از چه قسم
های دارند .• تها چه وظیف هریک از این قسم
لکرد فرستنده و گیرنده در این پروتکل چگونه است.• هی عم نحو
یشوند.• نتر چگونه مدیریت م ههای پایی خطاهای به وجود آمده در لی
یشوند.• هی انتقال فایل چگونه برطرف م هگان نیازهای س

نکات
ًل پروتکل شما بسیار متفاوت از پروتکل سایر افراد خواهد بود.• توجه کنید که پروتکل استانداردی وجود ندارد و احتما
نجایی که در فاز • لتان کمینه باشد. در طراحی۲از آ هسازی کنید، سعی کنید پروتک   لزم است همین پروتکل را پیاد

ینسب، بهنام مؤمنی و مهدی ذوالقدر1 با تشکر از احمد آبنیکی، شایان پویا، داریوش جلل
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هسازی به مشکل برنخورید. هی جوانب کار را  در نظر بگیرید تا در پیاد پروتکل هم
هی مناسب از خط ارتباطی و زمان ارسال فایل برای این تمرین به این شکل است:• رهای سنجش استفاد معیا

ًل پروتکلی که هر بسته را دو بار بفرستد تا حداقل یکی از• هها پرهیز کند. مث یمورد بست  پروتکل شما باید از ارسال ب
نها برسد قابل قبول نیست. آ

ه را از آن بکند.حداکثرپروتکل باید سعی کند در صورت ظرفیت داشتن مسیر ارتباطی، •  استفاد
لهای مجدد•  با افزایش ظرفیت خط، کاهش احتمال خطا یا افزایش سرعت خط، باید زمان ارسال فایل و تعداد ارسا

کاهش یابند و در کل پروتکل بهتر عمل کند.
هی• هی کاربردی بخواهد از برنام  ممکن است تمام فایل در ابتدا آماده نباشد. حالتی را در نظر بگیرید که یک برنام

 شما به عنوان زیرساخت استفاده کند و در حال تولید یک فایل باشد و همزمان بخواهد آن را ارسال کند. پروتکل
تهای ابتدایی فایل قبل از هها را به ترتیب برساند تا در طرف دیگر امکان بازیابی قسم  شما  باید تا حد امکان بست

اتمام ارسال ممکن باشد.
های دارند.  • هی جداگان هر یک از فازها نمر
هی دانشجوییPA3_1_80123456  در آورید و  نام آن را  PDFخروجی این فاز را به شکل یک •    ( که در آن شمار

سهای ۸۰1۲۳۴۵۶خود را جایگزین یکنید) بگذارید. این فایل را به آدر   وkharrazi@sharif.edu  م
shayanpooya@gmail.com.بفرستید  

 نیست.CVSدر این فاز نیازی به استفاده از سیستم •
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