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ﺑﺨﺶ ﺗﺌﻮری

 DHTﺣﻠﻘﻮی زﯾﺮ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در ﻫﺮ ﮔﺮه ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ، iﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﺴﺎوی  iاﺳﺖ و در ﮔﺮه ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ در ﮔﺮه ﺷﻤﺎره ﯾﮏ  ،ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ وﺟﻮد دارﻧﺪ .و در ﮔﺮه ﭼﻬﺎر ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی دو  ،ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺮه ﺗﻨﻬﺎ از اوﻟﯿﻦ  predecessorو اوﻟﯿﻦ  successorﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺮه درﺻﻮرت ﻋﺪم داﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ ،آﻧﺮا ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ  successorﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ).ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ( ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻧﺘﻘﺎل)ﻫﺎ( ﮐﻠﯿﺪ
ﺑﻪ ﮔﺮه ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ ،درﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﮐﻠﯿﺪ در ﮔﺮه ﻣﺒﺪا ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ ،ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﮔﺮه ﻣﺒﺪا ﻣﻨﺘﻔﻞ
ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺑﺸﻮد .زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮه ﮐﻠﯿﺪ را ﭘﺮدازش ﮐﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آﻧﺮا اﺳﺘﺨﺮاج
ﮐﻨﺪ  δاﺳﺖ .و زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﺮه ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﮐﻠﯿﺪ در ﮔﺮه ﺑﺮاﺑﺮ  σاﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ∆ ﻃﻮل
ﻣﯿﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮه ﻣﺠﺎور ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﺸﻮد.

ﺷﮑﻞ DHT circular :١

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮه ﯾﮏ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻫﻤﮕﯽ از ﯾﮏ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﺑﺎزه ] [0 − 15ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﮕﺎه اﻣﯿﺪ رﯾﺎﺿﯽ زﻣﺎن

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮه ﯾﮏ ﻣﯽآﯾﺪ ،را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻠﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه از ﺷﻤﺎره ﮔﺮه ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻫﺸﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد،
ﮔﺮه ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ آن را ﺑﻪ  successorﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ،آﻧﺮا ﺑﻪ  predecessorﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر را
ﺑﺮای ﮔﺮه ﯾﮏ ﻣﺠﺪدا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯽ

٢

در اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎده ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﯿﻦ ﺧﻮدش و ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺘﺎ ١ی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارد.
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ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﯿﺖ ﺗﻮرﻧﺖ

ﺑﯿﺖﺗﻮرﻧﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺷﺘﺮاک ﻓﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٠٠١ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮام ﮐﻮﻫﻦ  ٢ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻧﻮﻋﯽ از ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺘﺎ ﺑﻪ

ﻫﻤﺘﺎ  ٣اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞﺷﺪه و ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺣﺠﯿﻢ را ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ  ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﺒﮑﻪ و آﻣﺎده ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺸﺨﺺ ،ﮐﺎرآﯾﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯿﺎﺑﺪ.
در اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺑﭙﺮوﺗﮑﻞ ﺳﺎده ﺷﺪه ﺷﺒﯿﻪ ﺑﯿﺖﺗﻮرﻧﺖ ۴را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .در اداﻣﻪی اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮی در
ﻣﻮرد ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺑﯿﺖ ﺗﻮرﻧﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:

http://www.bittorrent.org
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ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی

در اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت  peer to peerرا ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ  .اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ از دو ﺑﺨﺶ ﺳﺮور و
ﮐﻼﯾﻨﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻼﯾﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دادن آی ﭘﯽ ﺳﺮور ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ دادن اﺳﻢ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻼﯾﻨﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را دارﻧﺪ را ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺳﭙﺲ ﮐﻼﯾﻨﺖ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﺮای ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ و داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ آﻏﺎز ﮔﺮدد .
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
peer١
Bram Cohen٢
peer to peer٣
BitTorrent client۴
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• ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻼﯾﻨﺖ در ﻟﺤﻈﻪ اﺟﺮا ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎره ﭘﻮرﺗﯽ ﮐﻪ روی آن ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽ دﻫﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎده ﺳﺎزی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﺮور ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ،آدرس  IPو ﺷﻤﺎره ﭘﻮرت ﺳﺮور
ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد.
• دﺳﺘﻮر > : Add <filenameﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﮐﻼﯾﻨﺖ ﺑﻪ ﺳﺮور اﻋﻼم ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﻢ داده ﺷﺪه را ﺑﺮای اراﺋﻪ دارد .
• دﺳﺘﻮر > : remove <filenameﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﮐﻼﯾﻨﺖ ﺑﻪ ﺳﺮور اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از اراﻳﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ .
• دﺳﺘﻮر > : Download <filenameﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﮐﻼﯾﻨﺖ اﺑﺘﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﯿﺴﺖ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر را اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮور ﻣﯽ دﻫﺪ  .ﺳﺮور در ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺣﺎوی آی ﭘﯽ و ﭘﻮرت ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را دارﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻼﯾﻨﺖ
ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺣﺎل ﮐﻼﯾﻨﺖ از ﻣﯿﺎن دارﻧﺪﮔﺎن ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ را
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ :
ﮐﻼﯾﻨﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی ﮐﻪ آی ﭘﯽ آﻧﻬﺎ در ﻟﯿﺴﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﺳﺮور ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﭘﯿﻨﮓ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﻨﮓ
 RTTﺧﻮد ﺑﺎ آن ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﺪﺳﺖ آورد  .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  RTTرا دارد.

٣

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ

• ﺑﺮای ﺳﻮاﻻت ﺗﺌﻮری راه ﺣﻞ ﺳﻮال و ﺑﺮای ﺳﻮاﻻت ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺪ و ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ از ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ.
• ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  zipﺑﺎ ﻧﺎم  HW١-studentnumberرا در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻮﺋﺮا ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ  ١آﭘﻠﻮد
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
• ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ  ٩۵/٨/٧ﺳﺎﻋﺖ  ١٢ﺷﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .در ﺻﻮرت ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺎ  ۵روز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ ﻫﺮ روز  ١٠٪از ﻧﻤﺮه
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از  ۵روز ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
• ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از زﺑﺎن ﻫﺎی  Cو  C++و ﺟﺎوا و ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
• در ﺻﻮرت ﯾﺎﻓﺖ ﺗﻘﻠﺐ ﻧﻤﺮه ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را در  piazzaدر ﭘﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﻤﺮﯾﻦ اول ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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