
Számítógépes hálózatokgyakorló feladatok 2.A. feladat. Beadási határid®: 2009.02.25. 17:45 óraImplementálja C nyelven a soket API felhasználásával UDP protokollt használva a következ®alkalmazást két kommunikáiós végponttal:Az egyik végpont egy kliens, amely a paranssori paraméterként kapott IP ímre és a szinténparanssori paraméterként kapott portra küld üzeneteteket. A kliens a következ®t teszi egy végteleniklusban: Egy '>' jel kiírása után várja a felhasználó paransát. Enter leütésére továbbküldi azta szervernek és vár a szerver válaszára, majd a választ kiírja a képerny®re.A másik végpont egy szerver, amely �gyel a paranssori paraméterként megadott porton és egyvégtelen iklusban a következ®t teszi: fogadja a klienst®l a felhasználó által beírt üzenetet és aztkiírja a képerny®re így: '<' <fogadott üzenet>. Ezután visszaküldi a kliensnek a fogadott üzenetkaraktereinek a számát.B. feladat. Beadási határid®: 2009.03.04. 17:45 óraImplementálja C nyelven a soket API felhasználásával TCP protokollt használva a következ®alkalmazást, amely egy példányban futó szerverb®l es több példányban futó kliensb®l áll:A szerver �gyel a paransori paraméterként kapott porton és várja a beérkez® TCP kapsola-tokat. Egy kliens satlakozása után a szerver egy üvözl® üzenetet (�Welome!�) küld a kliensnek,amit a kliens kiír a képerny®jére. Ezután ugyanolyan párbeszéd következik a kliens és a szerverközött, mint az A feladatban. A szervernek az összes satlakozott kliens paransait fel kell dol-goznia és válaszolnia kell rá, mint az A feladatban (sak annak, akit®l kapta). Képesnek kell lennifutás közben új kliensek fogadására és kliensek kilépésének kezelésére. Ehhez használja a selet()függvényt. A szervernek a klienseket szimultán kell kezelni: a kliensek véletlenszer¶en, hol az egyikhol a másik, küldhetnek adatot (akár egyszerre is), nem sak felváltva. Ha a kliens 'exit' paransotküld, akkor annak megfelel®en le kell zárni a kapsolatot mind a kliens mind a szerver oldalon. Aszerveren a soketet fennálló kapsolatokat tartalmazó adatszerkezetb®l ki kell törölni. A kliensoldalon pedig a kapsolat lezárása után programnak ekkor be kell fejez®dni.Segédanyagok. :
• Példaprogramok: http://people.inf.elte.hu/toke/SOCKET/ (a soket_***** alkönyvtá-tarak)
• Áttekintés: "Beej's Guide to Network Programming":- angolul: http://beej.us/guide/bgnet/output/html/singlepage/bgnet.html- magyar fordítás: http://people.inf.elte.hu/triasz/progi/bgnet.html
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