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 הקדמה. 1

אפשרויות השימוש בהן . מטרת העבודה הנה לבחון שפות שהוגדרו לרשתות אקטיביות

 .לשפות תכנות אחרות המייחדים אותן בהשוואה וםוהמאפייני

 :העבודה תכלול התייחסות לנושאים הבאים

 

ההבדל בינן ובין רשתות פסיביות הקיימות כיום  , הצורך בהן, תאור רשתות אקטיביות .1

 .והפתרונות השונים שהוצעו למימוש הרעיון של רשתות אקטיביות

יה למשתמש  יתרונות, שהוגדרה לרשתות אקטיביות , PLANתאור שפה ספציפית בשם . 2

השוואתה לגישות שהוצעו למימוש רשתות אקטיביות והתאמתה לדרישות הקיימות , ולמתכנת

 .משפה לשימוש ברשתות אקטיביות

 ותאור תוכניות מעשיות בהן יבואו לידי ביטוי היתרונות  PLANדיון על מימוש . 3

 .שבשפה.והחסרונות

יות אשר הועלו בזמן הפיתוח של  שמטרתה  לפתור את הבעSNAPתאור שפה נוספת בשם  . 4

PLAN. 

 . על ידי קומפיילר שהוגדר בין השפותSNAP- וPLANהצגת פתרון  לגישור בין  . 5

 
 
 
 
 
 
 
 

 



   4 
 
 
 .הסבר בנושא רשתות אקטיביות ושימושים. 2

 )רשתות פסיביות(תאור המצב הקיים 2.1
 

 

  מודל שבע השכבות : 1 איור
 http://homepages.luc.edu/~bmontes/CIEP489-Pages/Extra-Materials.html: נלקח מתוך

 

 :מלמעלה למטה,  שכבות  7מוגדר על ידי מודל תהליך העברת נתונים ברשת 

 .  הגדרות לתוכנה כיצד לגשת לרשת-) application(היישום .1

 . העברת ייצוג נתונים לייצוג אחיד-)  presentation(התצוגה .2

 . מתן שירותי תקשורת בין מקומות שונים ברשת�) session(המפגש .3

 . בדיקת נכונות ההעברה�) transport(התובלה .4

 .מתן כתובות לנקודות ברשת,  העברת החבילות�) network(הרשת .5

 . בדיקת נכונות העברת הנתונים מנקודה לנקודה�) data link(קישור המידע .6

 . רכיבי חומרה בסיסים שמחברים בין נקודות ברשת�) physical(הפיזית .7

 . מראה את שבע השכבות וכיצד מידע עובר ממחשב אחד לשני1 איור
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כאשר כל , המחוברים ישירות אחד לשני ) routers(הרשת הפיזית היא למעשה מספר של נתבים

כאשר מחשב קצה מעוניין להעביר חבילה למחשב קצה אחר ברשת . מחשב קצה מחובר לנתב

והנתב ממשיך בהעברה לנתב צמוד אליו וכך הלאה , הוא מעביר את החבילה לנתב הצמוד אליו

 מחובר בצד אחד  ניתן לראות רשת בסיסית של נתב2איור ב. עד אשר מגיעה החבילה ליעדה

 .למחשבי קצה ובצד השני מחובר לנתבים נוספים

 

 

 אילוסטרציה של רשת בסיסית : 2איור 
 

 .צומת ברשת מוגדרת כנתב או מחשב קצה

 

) TTL"(זמן"תוך כמה כותרת אשר מגדירה את יעד החבילה ו: חבילה מורכבת משני חלקים

זמן . החבילה צריכה להגיע יעדה והגוף אשר מכיל את המידע שברצוננו להעביר לנקודה היעד

לאחר . כפי שהוא מוגדר ברשת הוא מספר הצמתים שחבילה יכולה לעבור עד שתגיע ליעדה

במידה והזמן מגיע לאפס והחבילה לא הגיעה ליעדה , מעבר בכל צומת הזמן יורד באחד

 .ים להעביר את החבילה והיא נמחקת מהרשתמפסיק

העברת חבילות שמגיעות אליהם לנתב . ברשת פסיבית הנתבים ממלאים תפקיד אחד בלבד

הנתב מבצע . הנתב אינם ממלאים תפקיד אחר מלבד זה. צמוד כדי לקרב את החבילה ליעדה

 . בים שונים ברשתי קריאת כותרת החבילה ונעזר במידע אשר הוא מכיל בנוגע לנתי"פעולה זו ע
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ניתוח המידע אשר היא מכילה ופעולות דומות מתבצעות אך , כל הפעולות של קריאת החבילה

 .ורק במחשבי הקצה

 

לאחר שהוגדרו המושגים וניתן להבין באופן אינטואיטיבי מהי רשת פסיבית אגדיר אותה באופן 

 .רשמי

אשר מסוגלים לבצע  רשת המורכבת ממחשבים שנמצאים בקצוות הרשת �רשת פסיבית 
בצע חישובים עד לרמת התוכנה ונתבים פשוטים אשר מחברים בין המחשבים ויכולים ל

 .חישובים עד לרמת הרשת בלבד
 

 שנלמד בקורס רשתות תקשורת ]22[ ברלמידע נוסף בנושא רשתות פסיביות ניתן להיעז

 .)20398(מחשבים א 

 

 צורך,  מטרות �מהן רשתות אקטיביות  2.2
יות משנות לחלוטין את הגישה של הרשתות הפסיביות בכך שמאפשרות לרשת רשתות אקטיב

, משתמש יכול לכתוב תוכנית לכיווץ מידע, לדוגמא. לבצע פעולות על המידע שמועבר דרכה

 .לשלוח אותה לצומת כלשהי ברשת ולבקש שהתכנית תופעל על כל מידע שעובר דרך הצומת

 :שני המאפיינים של רשת אקטיבית הם

 .ן לבצע חישובים על המידע שעובר דרכותם יכולצמתי .1

מתכנתים יכולים להוסיף לרשת תוכניות ועל ידי כך להתאים אותה לצרכים הייחודיים של  .2

 .התוכנה והמשתמשים שלה

 

 :הרצון לבנות ארכיטקטורה אקטיבית מגיע משני כיוונים

עלה יעילה ובטוחה של העברה והפ, פירוש, רק לאחרונה הוגדרו הטכנולוגיות המאפשרות קמפול

כיום הטכנולוגיות הללו . הטכנולוגיות הללו הן הבסיס של יצירת רשת אקטיבית. חלקי תוכניות

כדוגמא ניתן לציין אתרי אינטרנט אשר נעזרים בקודי שפות . מיושמות אך ורק בקצוות הרשת

 .שמאפשרים מעבר מידע בין משתמש הקצה לבין הרשת

רות את הרעיונות של ית לשימושים ספציפיים אשר מפהתפתחה קבוצת תוכנו, במקביל

חומות "כדוגמא ניתן לציין שרתי אבטחה כמו . הארכיטקטורה הקיימת ובכך מקשים על פעולתן

שרתים . אשר מטרתן מניעה של העברת חבילות ממקומות לא מוכרים לתוך רשת פנימית" אש

. עולות על המידע הרשום בחבילותכאלה אינם מחשבי קצה אך גם אינם נתבים כיוון שמבצעים פ

לעומת זאת ברשתות אקטיביות השרתים הללו יוכלו להיבנות בקלות יחסית בעזרת המאפיינים 

 .של רשתות אקטיביות
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, כמו כן. פשרת לנתבים לבצע חישובים עד לשכבת היישום רשת שמא�רשת אקטיבית 
 התוכניות הללו נעות .משתמשים יכולים לתכנת את הרשת על ידי הכנסת תוכניות אליה

במצב הקיצוני . בתוך הרשת ומורצות על ידי נתבים אשר גורמים לשינוי מצבם והתנהגותם
ניתן להתייחס לחבילות שמועברות ברשת כתוכניות אשר אנו קוראים להן חבילות 

 .אקטיביות

 
 

 גישות למימוש הארכיטקטורות של הרשתות 2.3
עיבוד החבילות יופרד מהחדרת . הדיסקרטיתאחד הגישות למימוש הארכיטקטורה היא הגישה 

. משתמש ישלח חבילה דרך צומת שניתן לתכנת באופן דומה למצב כיום. תוכניות לתוך צומת

 ובהתאם תכנית שהוגדרה מראש תרוץ קתיבד כותרתה, תתכאשר החבילה תגיע לצומת מתוכנ

 חבילה משלו ועל תכותרניתן להתאים לכל משתמש . אשר ייתכן ותשנה אותה, על גוף החבילה

 .ידי כך להתאים באופן אישי את התכנית שתרוץ על חבילה לכל משתמש

ההפרדה בין ביצוע תוכנה לבין יצירתה יכול להיות חשוב במידה ורצוי והטיפול במידע יהיה 

באינטרנט למשל תוכל ליצור כניסה אחורית למתפעלים וכך . בשליטה מלאה של מתפעל הצומת

 .ון של השולח יהיה ניתן לשנות את התוכניות שמתבצעות בצומתרק בעזרת אימות נכ

 

החבילות הללו יהיו . גישה נוספת היא החלפת החבילות שקיימות היום בחבילות אקטיביות

השינוי הזה מקיים את המאפיינים של רשת . תוכניות המתבצעות בכל נתב שהן עוברות

ות על ידי הכנסת המידע הפסיבי ובניית ניתן להשתמש בחבילות הללו כחבילות פסיבי. אקטיבית

כן החבילות -וכמו. נת את המעברים מנקודה אחת ברשת לנקודה אחרתנתוכנית שמתכ

 .האקטיביות יכולות להפעיל תוכניות שהוגדרו או להוסיף תוכניות כאלה בצמתים ברשת

 

יטקטורה זוהי ארכ. PLANetלגישה השנייה שהוצגה קיימת כבר היום ארכיטקטורה מוצעת בשם 

. שמטרתה לבוא במקום ארכיטקטורת האינטרנט שקיימת היום ואינה מסתמכת על מבנה הקיים

יהיה ניתן . PLANהחבילות האקטיביות יכילו תוכניות בשפה שנכתבה ספציפית למטרה זו בשם 

דוגמאות לשירותים . OCaml-כתבו בילהרחיב את השירותים שנותן נתב בעזרת תוכניות אשר 

 .העברת חבילה מנקודה ברשת לנקודה אחרת ועוד, מחשב על ידי כתובתמציאת : הן
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 ]4[תוך  מPLANתהליך הערכה של חבילת בשפת   :3 איור

3 איור

 

כאשר החבילה מגיעה מזהים האם .  מתואר תהליך הגעתה של חבילה לצומת כלשהיב

או חבילה הדורשת הפעלת , שת העברה לנקודה אחרת ומעבירים אותההיא חבילה שרק דור

בין . קוד תוכנית בצומת ואז מופעל מפרש על התוכנה והפעולות המצוינות בה מתבצעות

הפעולות יכולות להיות הפעלת שירותים שמציעה הצומת וביניהם שירות המציע להעביר את 

 .החבילה להערכה בצומת אחרת

 

 ביניהן ניתן למצוא את. וספים לארכיטקטורה של רשתות אקטיביותישנן גם יישומים נ

Smart Packets ]20[שר מאפשרת אך ורק הרצת תוכניות בצמתים ללא האפשרות להוסיף  א

אשר מציעה ] ANTS]1קיימת גם ארכיטקטורה בשם . Sprocketשירותים ולכך נכתבה השפה 

 .בכל מעבררק הוספה דינמית של שירותים בצמתים אשר מופעלים 
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  PLANמטרות והגדרת השפה . 3
 

  מטרות�הרעיון מאחוריי השפה  3.1
 

.  תוכננה לשמש כשפת תכנות בארכיטקטורה של רשת אקטיביתPLANכפי שכבר הוסבר 

  : ]4[אסקור כעת את הדרישות מן השפה כפי שהועלו על ידי מתכנניה

 תוכניות פשוטות לניתור השפה אמורה לתת מספיק כלים כדי שיהיה ניתן לבנות �גמישות  .1

שאר הפונקציונליות תסופק על ידי השירותים שנמצאים בכל אחת . וביצוע חשובים פשוטים

מבני מידע פשוטים , כדי לאפשר זאת השפה חייבת לכלול מודל מבוזר. מן הצמתים

 .ולהתמודד עם בעיות כלליות שיכולות לצוץ עקב שימוש בשירותים לא מוכרים בצמתים 

יש צורך למנוע .  השימוש ברשתות אקטיביות דורש בטיחות גבוהה� )safety(בטיחות .2

יש לדאוג שכל החבילות יסיימו . מחבילות לפגוע אחת בשנייה או לחסום אחת את השנייה

את פעולתן בזמן סביר על מנת למנוע עומסים מיותרים על הרשת ולמנוע אפשרות של 

 .תי מוגבלבאופן בל) מעבד, זיכרון(שימוש במשאבי המחשב

 התכניות שיכתבו בשפה ישמשו לתעבורה באינטרנט ולכן יש צורך � )security(אבטחה .3

 מתיםבנוסף מנהלי צמתים ירצו למנוע ממשתמשים לפגוע בצ. לשמור על פרטיות המידע

מכאן נובע הצורך לאמת את זהות המשתמש ששלח .  קוד שיפגע בהןשלהם ולהחדיר אליה

ת רבות כמו העברת חבילה מנקודה לנקודה אינו דורש זיהוי פעולות בסיסיו. את החבילה

לכן הוחלט שבשפה . ברשתות הקיימות ולכן הוספת זיהוי בשרת אקטיבית יקשה על פעולתן

אך פונקציונליות הדורשת זיהוי תהיה קיימת בשימוש בשירותים , לא יהיה צורך בזיהוי

 . לתתהשהצומת יכול

יצוע ברשתות כיום חייבת להתבצע ברשת אקטיבית ללא  כל השירותים הניתנים לב�יעילות  .4

מסיבה זו גם נמנעו להוסיף שירותים כבדים ברמת השפה אלא . פגיעה ביעילות ובביצועים

 .על ידי שימוש בשירותי הצומת

.  כיוון שתכניות אינן מתבצעות במקום בו נוצרו יש קושי לקבוע את התנהגותן�נוחות שימוש  .5

מתכנת שכל התכניות שיכתוב יסתיימו במידה והשירותים שבהם לכן יש צורך להבטיח ל

 .ישתמשו יסתיימו ואת כולן ניתן לכתוב בצורה סטטית
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הרעיון לפצל תוכנית למספר חבילות . מגודל חבילהבשפה צריכה להיות קטנה ממוצעת תכנית 

ים שניתנים על מנת לשמור על גודל חבילה אינו יכול להתקבל כיוון שקיימת דרישה לכך ששירות

יצירת חבילות נוספות .  ברשת אקטיביתייתנו בפרק זמן זהה או קצרברשת פסיבית בזמן מסוים 

שאלה חבילות נוספות שיש להעביר ברשת ובצומת היעד ור תהליך ביצוע יותר ארוך כיוון ריג

. עקב הדרישות הללו לא ניתן להשתמש בשפה שמשרתת מטרות כלליות. לחבר אותן חזרה

 סכנה ון יחסית מצומצם של אבטחה ולכן קיימת מאפשרת מגנPLAN-ש לזכור שבנוסף י

לעומת זאת השפה . להשתמש בשפה למטרה כללית שאין אנו בטוחים ביכולות האבטחה שלה

לא קיימות שפות שהתומכות ברשתות  ;יות מותאמת לצרכיה של רשת אקטיבית צריכה לה

 .חדשהלכן הוחלט לפתח שפה אקטיביות 

 

 

 ת ומאפייני השפההגדרו 3.2
 

היא אחת מהתכונות של שפה פונקציונלית טהורה . השפה מוגדרת כשפה פונקציונלית טהורה

referential transparency .הערכת ביטוי בשפה לא תשנה את ערכו או התכונה הזו מבטיחה ש

 על ידי כך מובטח.  כדי לשמור על בטיחות התוכנהPLANתכונה זו חשובה בשפת . כל ערך אחר

השנייה לא תוכלנה לפגוע אחד בשנייה והערכת ביטוי שחבילות אשר מוערכות אחת אחר 

ונה כהת. strong typedשפה היא ה. משותף בצומת על יד אחת מהן לא תשנה את ערכו

כלומר לא . מבטיחה לנו שכל תוכנית רצה לא תיצור חריגה הקשורה לשימוש במשתנים בקוד

שימוש במספר לא נכון של , ום של משתנה תווינאפשר השמה של משתנה מספרי במק

השמה של פרמטר מספרי כפרמטר שאינו מספרי או להפך ובדיקת תנאי , פרמטרים בפונקציה

. נה זו חשובה למתכנת כדי למנוע כמה שניתן תקלות בזמן ריצהותכ. על משתנה שאינו בוליאני

 ולא ידועה מראש אשר מהווה תקלות בזמן ריצה ברשתות יכולות לגרום להתנהגות בלתי רצויה

 .סכנה ליציבות הרשת

 
 אחת מהדרישות שחבילה קיימת צריכה לקיים כדי להיות בטוחה � הגבלות על ידי משאבים

 במידה .אורכה לי בו התוכנה היא משתמשת יהיה ליניארןרוחב פס והזיכרו, היא שזמן המחשב

 רכה יהיה ניתן לכתוב תוכניותוחבילה תוכל להשתמש בכמות משאבים לא ליניארית ביחס לאו

אחת מהמטרות של השפה היא . ואף לשתק אותהשיבזבזו את משאבי הרשת ויוכלו להזיק 

ולכן .  ולאפשר אותה רמת ביצועים ויעילותPLANלהחליף את החבילות הקיימות בקטעי קוד של 

ר בשפה הוגד. יש צורך בשדה משאבים שיגביל את המשאבים שתוכנה יכולה להשתמש בהם
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וכאשר תוכנה יוצרת חבילה נוספת , שלאחר כל מעבר בין צומת כמות המשאבים תקטן באחת

 .את חלק ממשאביה לחבילה החדשה כדי שזו תוכל להגיע ליעדה" תתרום"היא 

 

כאשר פונקצית . chunk  האפשרות החשובה ביותר בשפה היא יצירת � העברת סביבה

 המכיל את קטע הקוד להערכה וקטעי קוד chunkנוצר  תמעונינת להעריך פונקציה בצומת אחר

כן נוספת הפונקציה להערכה והמשתנים אותה -כמו. שנוספים שייתכן ונרצה להעריך בהמשך

.  ומשתנים נוספים נסגרים בתוך חבילה ומועברים להערכה בצומת אחרתchunk-ה. היא מקבלת

-פקידה להעריך את ה שתevalעל מנת להעריך את הקוד בצומת מרוחקת הוגדרה פונקציה 

chunk . בהמשך אסביר במפורט כדי יוצריםchunk מה הם המשתנים הנוספים המועברים 

 .ומהם השימושים בצורת העברת המידע הזו

 
השפה מאפשרת ,   על מנת לשמור על מבנה שפה פשוט� )flow of control(סדר ההערכה

ולאות על רשימות באמצעות ל, תנאים, ית של ביטוייםתהערכה סדר: מבני בקרים פשוטים

המחסור בלולאות . קריאות לפונקציות מותרות אך לא רקורסיות.  וחריגותfoldהפקודה 

בהמשך אראה . רקורסיות והגבלה של משאבים גורם לכך שכל תכנית תסתיים, אינסופיות

שלמרות ההגדרות הללו קיימות תוכניות אשר זמן הריצה שלהן אקספוננציאלי ביחס לאורך 

 .ניתהתכ

 

 טיפוסי הנתונים בשפה כוללים את הקבוצה הבסיסית של טיפוסי נתונים ובנוסף � טיפוסי נתונים

על ההחלטה האם להשתמש . לכך קיים טיפוס לרשימה הומוגנית וטיפוס לרשימה הטרוגנית

 .]10[ ב2למידע נוסף ניתן לעיין בפרק  ,סטטית או דינמית התקיים דיון רחבבבדיקת טיפוסים 

 לרשת סים יעדיפו את בדיקת הטיפוסים הסטטית כדי למנוע מתוכניות שכתבו להיכנמתכנת

אך רק חלק מהקוד מפורש בכל צומת ובנוסף לכך מבני . כאשר הן מכילות בעיות טיפוסים

במידה ומשתמשים  .הבקרה בשפה יחסית פשוטים ולכך יתרונות בשימוש בבדיקה דינמית

אין אנו רוצים שנתבים יסמכו אחד .  להתבצע בכל נתבבדיקה צריכההבבדיקת טיפוסית סטטית 

בכך ייפגעו הביצועים של בדיקה סטטית אך , בר אחד על השניהשני כיוון שאינם יודעים ד

לכן הוחלט בהגדרת השפה . והביצועים של בדיקה דינמית יהיו יותר טובים ברב התוכניות

יתכן  ליצור בעיות כיוון שעלולהההגדרה הזו . ית אך גם דינמיתלאפשר בדיקת טיפוסים סטט

 המימוש .שלא כל הצמתים ברשת ישתמשו באותה הבדיקה ולמתכנת לא תהיה דרך לדעת זאת

  .שאנו נדון בו בהמשך משתמש בבדיקה דינמית
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 הקישור הוא סטטי כאשר ברמה הגבוהה ביותר PLAN- ב� תחום ההכרה של משתנים

כיוון שקריאה לשירותים מתבצעת בצורה .  הצומתמופיעים השירותים הבסיסים הניתנים על ידי

זהה לקריאה לפונקציות ניתן לחסום את השירותים של הצומת על ידי הוספה של פונקציה בשם 

כאשר בזמן ריצה מזוהה פונקציה לא מוכרת ההנחה היא שהכוונה לשירות , ומצד שני. זהה בקוד

קריאות להערכת פונקציה . נו נמצאשלא קיים ולכן מועלת חריגה המתארת מצב בו השירות אי

ניתן לבקש להעריך את הפונקציה שממנה התחלת ובכך ליצור . במקום מרוחק משנות את המצב

אך כיוון שבכל מעבר כמות המשאבים יורדת הרקורסיה סופית ולא קיימת בעיה . רקורסיה

 .להתמודד אתה

 

גות אך הם אינם יכולים לטפל  השפה אמנם מציעה כלים בסיסים לטיפול בחרי� טיפול בחריגות

המתכנת יכול להגדיר קטע קוד שבמידע ותועלה בו . בכל בעיה שנוצרת ולכך נוצרו שני כלים

השירות ישלח הודעה שהוגדרה מראש לצומת המקור .  יתפוס אותהabortחריגה שירות בשם 

ור אין לחבילה שחוזרת למק. י יצירת חבילה שבה קוד המדפיס את ההודעה בצומת המקור"ע

למקרים בהם המתכנת . הגבלה של משאבים כיוון שמעונינים שבכל מצב החבילה תגיע למקור

לא צפה מראש שייתכן ותתרחש חריגה ישנו שדה מיוחד בחבילה שאומר איזה שירות יורץ 

 כאשר הקוד שיופעל זהה לכל חריגה לא abort-בצומת המקור של החבילה השירות דומה ל

 .מטופלת
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 וח של יישום השפה והדגמה מעשיתנית. 4
 מימוש השפה 4.1

השפה צריכה , ראשית.  חייבת למלא אחר מספר דרישותPLANשפה שבה תמומש שפת 

המבנה של , שנית. כלומר שינוי קוד באופן דינמי, לאפשר להוסיף שירותים באופן דינמי

השפה , יתשליש. האינטרנט דורש שיהיה נוח וקל להעביר שפת המימוש בין מערכות שונות

 . כדי לאפשר את יישום הבטיחותstrong-typedחייבת להיות 

 נעזרו בקבוצת Java-בפיתוח ב. ]9 [Java-ו] Ocaml] 17 לתנאים הללו נבחרו שתי שפות

 ].Pizza] 18 תוספות לשפה בשם

 עקב הביצועים המשופרים שהציגה Java-לאחר הגרסא השנייה של התוכנה הופסק הפיתוח ב

. IP והצורך לגשת לקוד המקור בטיפול ברשתות על מנת ליצור רשתות ללא OCaml-גרסת ה

 של הארכיטקטורהאחד היעדים ליצירת , כלומר רשתות אשר לא מתבססות על רשתות קיימות

PLANet . 

 היה בכך שהיה קל להתקין ולכתוב שירותים דינמיים וכמובן הנוחות Javaהיתרון העיקרי של 

 . באינטרנטJavaעקב השימוש הנפוץ של למעבר בין מערכות שונות 

 

 

 ]4[מתוך  , PLANמאפייני חבילה בשפת  : 4איור 
 

מאפיינים הקשורים לקוד אותה החבילה מעבירה . ניתן לחלק את מאפייני חבילה לשני סוגים

-שדות ההראשון ניתן למצוא את מהסוג כחלק . ומאפיינים הקשורים לדרך העברת החבילה

chunkתחת הסוג השני קיים מאפיין אשר מכיל את הצומת .  ואת הפונקציה לטיפול בחריגות

 .צומת המקור של החבילה וכמות המשאבים שנותרה לחבילה, אליה החבילה אמורה להגיע
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 ניתוח תוכניות לדוגמא בשפה 4.2
 

 ]19[ שניתן למצוא בPLANהדוגמאות נלקחו מתוך חבילת ההתקנה של 
 

 PLANכנית בסיסית בשפה תו 4.2.1
 
 

המטרה של התכנית היא זו היא לשלוח חבילה לנקודה אחרת ברשת ולקבל תשובה שהחבילה 

 .אכן הגיעה

 

 PINGהתוכנית : 1קוד 
 

בפעם .  את המקור שממנה היא יוצאת ואת נקודת הסיום: מקבלת שני משתניםpingהפונקציה 

אלה האם הגענו לנקודת דת המוצא שלה ואז השהראשונה שהפונקציה תפעל היא תהיה בנקו

 .ping עם הפרמטר OnRemote ונפעיל את הפונקציה falseסיום תחזיר 

fun ack() = 
  print ("Success") 
 
fun ping (source, destination) = 
  if (thisHostIs (destination)) then 
    OnRemote (|ack| (), source, getRB (), defaultRoute) 
  else  
    OnRemote (|ping| (source, destination), destination,  

              getRB (), defaultRoute) 

 

ם 

ב 

י 

D 

ה 

ד 

ל  

 .

 .
OnRemote (Function, Destination, Resources, Routing Service)
 . היא פרימיטיבית ומטרתה היא ליצור חבילה חדשהOnRemoteהפונקציה  

OnRemoteשלושת הפרמטרי:  מקבלת ארבעה פרמטרים בדומה למאפיינים של חבילה

כמות המשאבים לחבילה ושירות לניתו, ת היעד של חבילההאחרונים הם בהתאמה צומ

להעביר את החבילה כדיש  צומת ושירות הניתוב מקבל צומת יעד ומוצא לאיז. החבילה

efaultRoute.. מחזיר את כמות המשאבים הקיימת לחבילה getRBהשירות . להתקרב ליעד

צומת הבא מחזיר את הת הואלכל צומ. הוא השירות הבסיסי בו משתמשים לפונקצית ניתוב

ייתכן ומחשב אח. ואת התקן הרשת בו צריך להשתמשאליה צריך לעבור כדי להגיע ליעד 

 .יחובר ליותר מהתקן אחד כדי לאפשר שימוש בשתי רשתות נפרדות

הפרמטרים ש. הפרמטר הראשון שהפונקציה מקבלת הוא פונקציה שתוערך בנקודה מרוחקת

 כמו גם שם הפונקציה chunk-ומית וערכיהם מוכנסים לתוך מבנה ההפונקציה מוערכים מק

 מוכנסות כל ההגדרות בהן תשתמש הפונקציה שתופעל במקום מרוחקchunkלפרמטר הקוד ב
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 על מנת Iהפונקציה נמצאת בתוך סימני . אך ייתכן וגם הגדרות שאינן דרושות ייכנסו לקוד החדש

 .לסמן שלא להעריך לוקלית

 . בנקודת הסיוםpingבתכנית אנו רוצים להעריך את הפונקציה . תוח על התכנית שלנונחזור לני

 כאשר הפונקציה אשר תוערך בצומת היעד OnRemoteבצומת המקור נפעיל את הפונקציה 

הפעם השאלה . pingכאשר החבילה שנוצרה תגיע לצומת היעד תוערך הפונקציה . pingהיא 

 כאשר הפעם יעדה היא OnRemoteונפעיל שוב את . trueהאם הגענו לצומת היעד תענה ב

). ack) acknowledge והפונקציה שתוערך בצומת היעד היא ה הריצהליצומת ממנה התחה

על המסך , הצומת המקורית,  תגיע ליעדהackבמידה והחבילה אשר מכילה את הפונקציה 

 . ליעדהping-בצומת המקור יודפס אישור על הגעת חבילת ה

 

 דעה רבת יעדיםמשלוח הו 4.2.2
 

במקום לשלוח .  בדרך יעילהת לשלוח מידע ליותר מצומת אח)2קוד (multicastהתוכנית מטרת 

 וצומת ת וכך אם יש צומת יעד מרוחקןתחבילה לכל אחד מהיעדים נשלח חבילות לצמתים צמוד

נשלח חבילה , ה ואחת לקרובת במקום חבילה אחת למרוחקת שנמצא בדרך למרוחקהיעד קרוב

 ובכך נחסוך ה לצומת הרחוקה וחבילה נוספת מהצומת יעד הקרובה לצומת הקרובאחת

 ניתן לשלוח בתור המידע evalכיוון שאחד השירותים הבסיסים בשפה הוא פונקציה . במשאבים

chunk-ים ולא רק פקודות בודדות. 

 

 י שמאפשרת העברת נתונים מצומת כלשהportבתכנית משתמשים בחבילת שירות נוספת בשם 

 .שנוצרברשת לצומת שהפעילה את התכנית שרצה ועל ידי כך מודיעים על המסלול החדש 

 .נסביר מספר מאפיינים חדשים המוצגים בתכנית זו

1. svc -  בעזרתsvc גרש לפני , טיפוסי הנתונים בהם משתמש שירות המתכנת מגדיר את

 .משתנה מסוג טיפוס תו מציין

ציה הכוונה היא שהפונקציה שבה הופעלנו תחזיר  לאחר הפעלת פונק";"מופיע   כאשר- ; .2

 ".;"-את הערך שנמצא לאחר ה

3. foldl) 5איור (- foldlמאפשרת לבצע לולאות על רשימות  :fהיא הפונקציה שתתבצע ו a 

  אינה מאפשרת שגרותPLAN-כיוון ש. היא הרשימהb1..bnהוא פרמטר התחלתי ו

first-class ולכן foldlטיבית י מוגדרת כפונקציה פרימ 
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 ]7[ מתוך foldlהגדרת הפונקציה   :5 איור
 

 

 .כעת ננתח את פעולת התכנית

 שרוצים לבקר ות מקבלת כפרמטרים צמד של רשימת הצמתים הקרובfind_hopsהפונקציה 

 .י שרוצים להגיע אליוורשימת היעדים שמעונינים להגיע אליהם וכפרמטר נוסף יעד ספציפבהן 

בתחילה בודקים האם הגענו ליעד במידה שכן מריצים תכנית קבועה מראש ומורידים את היעד 

אותה  בדרכנו ליעד ומוסיפים ה הצומת הבאיאם עדיין לא הגענו מוצאים מה. מרשימת היעדים

ימוש  כל יעד בעזרת שמורצת עבורהפונקציה . ןבקר בהשהתוכנה תהקרובות לרשימת הצמתים 

 . foldlבפעולה 

 שיוצרת חבילות חדשות שישלחו לצמתים send_packsהפונקציה העיקרית האחרת היא 

 במקום החדש אליו היא  multicast כל חבילה תריץ את הפונקציה find_hopsשמצאנו בעזרת 

 . מההתחלה על כל צומת חדשה עד אשר נגיע לכל יעדנוmulticastהגיע וכך תתחיל ריצת 
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 multicastהתכנית  : 2קוד 

svc deliver : (port,'a) -> unit 
svc remove : ('a,'a list) -> 'a list 
svc length : ('a list) -> int 
 
fun multicast(addrs,payload,app): unit = 
  let  
 
    (* This function has two purposes:  
       - if this node is a destination, deliver the payload and remove 
         the address from the destination list 
       - calculate a list of next hops to take which form the tree *) 
    fun find_hops(res:(host * dev) list * host list,dest) = 
      let val hops = fst res 
          val dests = snd res in 
        if thisHostIs(dest) then 
          (deliver(app,payload); (hops,remove(dest,dests))) 
        else 
          let val hop_info = defaultRoute(dest) in 
            if member(hop_info,hops) then (hops,dests) 
            else (hop_info::hops,dests) 
          end 
      end 
 
    (* This function is called by fold for each hop to be taken. 
       It sends the multicast packet to each hop *) 
    fun send_packs(params:int*host list,hop:host*dev) = 
      (OnNeighbor(|multicast|(snd params,payload,app), 
                  fst hop,fst params,snd hop); 
       params) 
 
    (* The list of hops and pruned destinations *) 
    val hops_dests = foldl(find_hops,([],addrs),addrs) 
 
    val hops = fst hops_dests 
    val dests = snd hops_dests 
    val num_hops = length(hops) in 
 
      (* If we haven't reached the end of the road, send out more 
         packets, else quit *) 
      if num_hops > 0 then 
        (foldl(send_packs,(getRB()/length(hops),dests),hops); 
  ()) 
      else 
        () 
 
  end 

 

 

 
 
 
 



  svc generateKey : void -> key 
svc sendAck : ('a chunk,key,int) -> unit chunk 
svc fragment : ('a chunk,int) -> unit chunk list 
svc fragment_overhead : int 
 
fun reliable_deliver(dest, c) = 
  let val seq = generateKey()  
      val d = sendAck(c,seq,10) 
      val p = defaultRoute(dest) 
      val ds = fragment(d,getMTU(snd p)-fragment_overhead) in 
    RetransOnRemote(ds,seq,3,dest,20,defaultRoute) 
  end 

 18 
 
 

 reliable deliveryהתכנית  : 3קוד 
 

 אבטחת ופירוק חבילות 4.2.3
 

, כיוון שייתכן). Maximum Transmission Unit( גודל חבילהאחת מהמגבלות ברשתות היא 

 ישנה חבילת MTU-שגודל החבילה שאנו רוצים להעביר גדול מה, ואכן קורה פעמיים רבות

 לשלוח אותן MTU-שירות אשר מאפשרת לפרק את החבילה למספר מסוים של חבילות בגודל ה

 .ולחבר אותן בחזרה בצומת היעד

ש בפירוק החבילה היא הסכנה שלא כל החלקים יגיעו ליעדן ולא נדע על הבעיה העיקרית בשימו

 כדי להתמודד עם בעיות אלו פותחה חבילת השירות שנותנת אפשרות להשתמש בפונקציות ,כך

 .שיוודאו את הגעת המידע ליעדו בשלום

כדי לדאוג לכך שהחבילות המפורקות יגיעו ליעדן קיימת פונקציה פרימיטיבית בשם 

RetransOnRemote .ונקציה הפRetransOnRemote שונה במעט מהרעיון של הפונקציות 

מצד אחד היא מאפשרת לשלוח את אותה החבילה מספר פעמיים כדי , הפרימיטיביות הקודמות

 אחד בכל chunk-ד ומצד שני היא מאפשרת שליחה של יותר מעיצומת הלהבטיח את הגעתה ל

לכן מקבלת שני פרמטרים שונים מן הפונקציות הפונקציה  .פעם ובכך מתאימה לצרכינו

מפתח שיזהה את החבילות המפורקות כחלק מאותה חבילה גדולה אחת ובמקום , הקודמות

 . כפרמטרchunks מקבלת רשימה של RetransOnRemoteפונקציה להתבצע במקום אחר 
 

 . ויעד שאליו הוא אמור להגיעchunk  תקבלreliable_deliverהפונקציה 

 . הוא ליצור מפתח ייחודי שיזהה את התוכנהבתוכנה הראשוןהשלב 

 . אסביר בהמשך מדוע� אחר chunk ככמוסה לתוך chunk סוגרת את הsendAckהפונקציה 

 MTUים בגודל הchunk החדש שיצרנו למספר chunk מפרקת את הfragmentהפונקציה 

ספר המקסימלי של  מתאר את מ3המספר .  נשלח אותם ליעדןRetransOnRemoteובעזרת 

 .פעמים שכל חבילה תשלח

 שנשלח יהיה מקום בחבילה לתיאור chunk דואג לכך שמלבד לfragment_overheadהשירות 

 .המשאבים והיעד שלה
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 לשלוח הודעה לצומת המקור שאכן כל המידע הגיע ליעדו ולהפעיל את sendAckמטרתה של 

 . המקוריchunk-ה

 אשר דבר ראשון שולחת חבילה send_ackבילה מופעלת כאשר מסיימים לחבר מחדש את הח

 .חזרה למקור כדי שיפסיק לשלוח את החבילות ואכן לוודא שהחבילה הגיעה ליעדה

הבדיקה מתבצעת .  נבדק האם כבר הגיע קבוצה אחרת של חבילותarrivedבעזרת שירות בשם 

רת של חבילות כבר במידה וקבוצה אח. בעזרת המפתח הייחודי שנוצר בזמן ההכנה לשליחה

במידה ולא השירות ירשום את הגעת החבילה ונוכל להעריך , הופעלה פעולת החבילה תסתיים

 . המקוריchunkאת ה

  send_ackהקוד של  : 4קוד 

svc reliableAck : key -> unit 
svc eval : 'a chucnk -> 'a 
svc attrived : key > bool 
fun send_ack(c:unit chunk,source,seq,rb)= 
  (OnRemote(|reliableack|(seq), 
     source,rb,defaultRoute); 
   if arrived(seq) then 
     () 
   else 
     (eval(c);())); 

 

 בניית פונקצית ניתוב 4.2.4
 

. אחת מהאפשרויות היותר מענייניות היא ליצור תוכניות שיכולות לשנות נתונים על נתבים ברשת

 היא למצוא את הדרך המהירה ביותר להגיע מצומת אחת לצומת אחרת Scoutמטרת התוכנית 

 .על הרשת כאשר מתחשבים בעומסים על הצמתים ולא באורך המסלול בלבד

. resident- וflow: שירותים עיקריות משתתפות ביצירת התוכנה) package( שתי חבילות

זרת חבילת השירות הזו  מציע אפשרות לאכסן נתונים על נתבים בעresidentחבילת השירות 

בעזרת . ניתן לשמור את המידע הדרוש לבדיקה של מהי הדרך הקצרה ביותר להגיע לצומת

 ניתן לקבל מידע על מצב העומס על הצומת וכן לקבוע דרכים שונות flowחבילת השירות 

כלומר ניתן לקבוע מסלול ספציפי שנקבע על פי עומס רגעי . לזרימת המידע מנקודה לנקודה

 . נודיע על המסלול החדש שיצרנו לצומת המקוריתdeliverבעזרת .  ברשת
 

עד ומציאת דרך קצרה ביותר בעזרת הראשון מעבר על כל הדרכים להגיע לי. לתכנית שני חלקים

 . ולאחר מכן מעבר על המסלול הקצר ורישום של המסלול בצמתיםDFSריצת 
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ך היא שלכל צומת נמצא את הצמתים כ על גרף היא ריצת חיפוש לעומק הכוונה בDFSריצת 

ע  וכך הלאה עד אשר נגיה אליות ונמצא את הצמתים הצמודן מהת נבחר אחהאליהצמודות 

 במקרה זה נחזור צומת אחת אחורה מתלצומת מסויהצמודות יקרנו בכל הצמתים למצב שב

 הנלמד ]2[ למידע נוסף ניתן לקרוא בספר . שעדיין לא ביקרנו בהםה אליותונחפש צמתים הצמוד

 )20417(בקורס אלגוריתמים

נחפש את הצמתים , Cבמידה ובשלב הראשון נבחר באופן אקראי את הצומת , בדוגמא שלנו

 C-לכן נחזור ל , D-להצמודות ביקרנו בכל הצמתים . Dשוב באופן אקראי נמצא , C-לדות הצמו

 .וכך הלאה עד אשר נעבור על כל הצמתים, Eונמצא את הצומת 

 

בתכנית מדובר על פעולות שמתבצעות במקביל על ידי שליחת חבילות במטרה למצוא את צומת 

 .מוגדרת כמציאת היעדלכן לא קיים מצב של חזרה לאחור והצלחה . היעד

 

 הוא מציאת העומס בצומת בה החבילה מוערכת והוספת המידע cMהחלק הראשון בפונקציה 

לאחר מכן התוכנה מנסה לרשום את העומס שעברנו עד כה . לעומסים שמצאנו בצמתים עד כה

 .setLTי הפונקציה "האפשרות הזאת מתבצעת ע. בצומת

שני הפרמטרים ). nM( את העומס שהשגנו עד כה הפונקציה מנסה לרשום בטבלה על הצומת

במידה ובטבלה כבר קיימת . הראשונים מאפיינים את השורה בטבלה אליה אנו רוצים לכתוב

כלומר אחד מהמעברים כבר מצא דרך זולה יותר להגיע לצומת זו , השורה עם ערך נמוך יותר

 .אם אנו הזולים ביותר עד כה נמשיך. נפסיק את פעולתנו

 על כל שכני הצומת ונמשיך לחפש אחר דרך dfs- ולא הגענו ליעדנו נריץ את פונקציה הבמידה

 .זולה להגיע ליעדנו

כאשר מגיעים ליעדנו מתחיל החלק השני של התכנית והוא רישום הזרימה הזולה ביותר שמצאנו 

בכל צומת שהיא מגיעה , החבילה נעה אחורה במסלול שבו עברה)  sR)setup route בעזרת 

אליה נבדק האם עדיין לא נמצאה דרך זולה יותר להגיע אליה מצומת המקור במידה שכן 

 ותרשום בצומת לאיזו flowSetבמידה ולא החבילה תעזר בפונקציה . מפסיקים את פעולתנו

החבילה תמשיך לעבור בין . צומת צריך לעבור כדי להגיע לצומת היעד בדרך הזולה ביותר

 המקור ולאחר שנבצע בה את הפעולות הרגילות נשתמש הצמתים עד אשר תגיע לצומת

 כדי לשלוח לצומת המקור את המידע שבו יש להשתמש על מנת להגיע בדרך deliverבפונקציה 

 .הזולה ביותר ליעדנו
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 scoutהתכנית : א 5קוד 

 (* setupRoute: installs the flow route on the way back. arguments are:  
     session  : controlling app's session--so scout packets from different  
                applications do not interfere  
     flowKey  : unique on destination--we will use this as the key under 
                which to install the routes 
     path     : the (host,metric) pairs corresponding to the path remaining 
                to install. the first element of the list should correspond 
                to the current host 
     last     : the last host we visited; we will make the route we install 
                point to him 
     lastMet  : the metric value on that last host 
     finalMet : what the overall route metric was *) 
 
svc get : (string,key) -> 'a 
svc flowSet : (key,host,int,dev) -> unit 
svc deliver : (port,'a) -> unit 
svc getImplicitPort : void -> port 
svc NotFound : exn 
 
(* sR : (key,key,(host * int) list,host,int,int) -> unit *) 
fun sR(session, flowKey, path:(host * int) list, 
               last, lastMet, finalMet) = 
    if (not(thisHostIs(fst(hd(path))))) then 
      () (* ended up on the wrong host somehow *) 
    else 
      try 
          if (snd(hd(path)) <> get("metric",session)) then 
            () (* a better route was discovered, so stop *) 
          else 
            (* install the route *) 
            (flowSet(flowKey,fst(defaultRoute(last)), 
                     lastMet,snd(defaultRoute(last))); 
             if (tl(path) <> []) then 
               (* more hosts to go *) 
               OnRemote(|sR|(session,flowKey,tl(path), 
                                    fst(hd(path)),snd(hd(path)),finalMet), 
                 fst(hd(tl(path))), getRB(), defaultRoute) 
             else 
               (* report back to the controlling application *) 
               (deliver(getImplicitPort(),(flowKey,finalMet)))) 
      handle NotFound => (* we've been gone so long our metric timed out! *) 
        () 
 
(* cM : compute the metric on the current host, using the route metric so 
        far as part of the computation *) 
 
svc getToll : void -> int 
 
fun cM(lHM) = 
  lHM + getToll() 
 
(* pN (process neighbors): 
   stuff = (source,dest,path-so-far,rb-per-packet,session-key) 
   neighbor = neighbor to send to *) 
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 scoutהמשך התכנית : ב 5קוד 

fun pN(stuff:(host * host * (host * int) list * int * key), 
       neighbor: host * dev) = 
 
    (OnNeighbor(|dfs|(#1 stuff,#2 stuff,#3 stuff,#5 stuff), 
                #1 neighbor,#4 stuff,#2 neighbor); 
     stuff) 
 
(* does the brunt of the network search 
   source = where the search originated 
   dest = final destination to which we are trying to establish a route 
   path = path-so-far (hops and metrics) 
   session = per-application identifier *) 
 
svc setLT : (string,key,int,int) -> bool 
svc genKeyHost : host -> key 
 
fun dfs(source, dest, path:(host * int) list,  
        session) = 
  (* what's the metric so far? *) 
  let val lastHM = try 
                     snd(hd(path)) 
                   handle Hd => ~1 
      val nM = cM(lastHM) (* metric at this hop *) 
  in  
    (* require that a smaller metric is better *) 
    if (setLT("metric",session,nM,15)) then 
      (* we're the best so far *) 
      let val hostname = canonThisHost() in 
        if (thisHostIs(dest)) then 
   (* in fact, we have found the best route to the dest! *) 
          let val flowKey = genKeyHost(dest) in 
             (* get a destination-unique key *) 
             try 
               (* work backwards and set up the new route *) 
        OnRemote(|sR|(session,flowKey,path, 
                                    dest,nM,nM), 
                 fst(hd(path)),getRB(),defaultRoute) 
             handle Hd => (deliver(getImplicitPort(),(flowKey,nM)))  
               (* was already at the source *) 
          end 
        else 
   (* not at destination yet, keep searching *) 
          (foldl(pN, 
                ((source,dest,(hostname,nM)::path, 
           getRB() / length(getNeighbors()),session)), 
                getNeighbors()); 
    ()) 
      end 
    else 
      (* someone better has already been through here, so we die *) 
      () 
  end 
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 מטרות השפה והגדרתה, SNAPצורך בה. 5
 

  ומטרותיה SNAP-הצורך ב 5.1
מודדות עם שימוש יומיומי  של שפות אקטיביות בהתתמהבעייתיו נולד SNAPהצורך בשפת 

כאשר אינטגרציה של השפות ברשת האינטרנט דורשת מהן מצד אחד לספק מגוון גדול . שלהן

 .בטיחות או באבטחה, יותר של תוכנות ומצד לא לפגוע בביצועים

במימוש .  בעיות במימוש מעשי לההיו אפשרה את כל אלה אך PLANניתן לחשוב ששפת 

ניתן לכתוב תוכניות שזמן הריצה .  זיהוי לכל תוכניותשאין חובתהשפה נמנעה גמישות כיוון 

 ומניסויים מעשים התגלה שהערכת חבילה היא יחסית איטית לאורך הקוד אקספוננציאלישלהן 

 .ולכן כדי להציג ביצועים לא ניתן להעריך חבילה בכל מעבר

   

 

 ]15[ מתוך הקוד אורך אקספוננציאלית ביחס לPLANשפת תכנית ב : 6 איור
 

 .שם ניתן לקרוא באופן מפורט על מטרות השפה, ]15[החומר על מטרות השפה נלקח מ

 : מטרות ראשיות שלושSNAPבמרכז של 

חבילות לא יוכלו להפריע ,  לא יוכלו לשבש או להרוס צמתיםSNAP חבילות �בטיחות  .1

ו להשתמש באוסף משאבים בלתי מוגבל ובכך למנוע את אחת לשנייה וחבילות לא יוכל

 .פעולתן התקינה של חבילות אחרות

צריכה יעילות של הרשת כאשר משתמשים בחבילות אקטיביות כפסיביות . � 1יעילות .2

  .של חבילות פסיביותליעלות בשימוש להיות דומה 

 .מועילות עדיין רוצים לאפשר ליצור תוכניות בשפה שיהיו מעניינות ו�גמישות  .3

 

                                                 
ותו יעילותה של הרשת מוגדרת כיחס בין מספר הפעולות ברשת שצומת מבצעת לבין מספר פעולות המעבד בא 1

 .הזמן
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 .SNAPמימוש  5.2

  
SNAP שפת שה כממומbytecode . תכניות מורצות על ידי מכונה וירטואלית שנכתבה בשפת

C. 

כיוון שהשפה מומשה כאשר מטרות ברורות מנחות אותה יש צורך לבדוק האם אכן המטרות כפי 

 .שהוגדרה באות לידי ביטוי במימוש השפה

 

 בטיחות .1

 ,תואחר בילות לא יוכלו להפריע לחבילות או צמתים כדי להבטיח שח�חוסן והפרדה  .1.1

 אינה SNAP-כיוון ש. צמתיםחבילות או לא קיימות פקודות שיכולות להשפיע על 

אחת מהמטרות של המכונה .  ייתכן ויועלו חריגות טיפוסיםstrong typed-מוגדרת כ

ל השימוש יתרון נוסף ש. הוירטואלית היא למנוע מהחריגות להשפיע על חבילות נוספות

ישנה חשיבות רבה . במכונה הוירטואלית הוא השליטה על הגישה למשאבי החבילה

למנוע מחבילה לגשת למשאביה של חבילה אחרת כדי לשמור על מטרות הבטיחות 

 .שהוגדרו

 משאבים .1.2

כל פעולת רשת .  כל פקודה מלבד פקודות רשת מתבצעת בזמן קבוע� מעבד  .1.2.1

 לכן הוחלט להגביל את . היא אורכה|p|- ו היא התכנית p כאשר O(|p|)דורשת 

 .מספר פעולות הרשת בתכנית למספר התקני הרשת שקיימים בצומת הביצוע

מוגבלת לפעם אחת לכל ,  מסוים על הצומתportשמעבירה מידע ל ,demuxפעולת 

א אך התכנית היהזרימה של .  החבילה תסיים את פעולתההחבילה ולאחר ביצוע

לכן זמן הביצוע מוגבל . ודה תתבצע לכל היותר פעם אחתכל פקורק קדימה ולכן 

 .בסדר גודל על ידי מספר הפעולות

כל פעולה . ם מחסנית וערמהתכנית הה הנתונים בו משתמשת מבני �זיכרון  .1.2.2

בשפה מוסיפה לכל היותר איבר אחד למחסנית ויכולה להוציא ממנה איברים מלבד 

הראשונים במחסנית ויוצרת מהם  את האיברים n לוקחת mktup .mktup nפעולת 

 פעולות  n-1 יבואו mktup nאך בהגדרת השפה לאחר פעולת . רשימה בערמה

ולכן בממוצע כל פעולה בשפה לכל היותר מוסיפה איבר אחד  mktupשאינן 

כיוון שלכל איבר בערמה נשמר מידע נוסף הגודל .  אחד למחסניתלערמה ואיבר

 .MTU*4המקסימלי של זיכרון הדרוש הוא 
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 לכל תוכנית מוגדר משתנה המתאר את כמות משאבי הרשת �רוחב פס / רשת .1.2.3

בכל פעולת רשת קטן המשתנה הזה ולכן כמות משאבי הרשת . המוקצים לתכנית

 .הנדרשת חסומה

 

 ]16[מתוך  SNAPחבילה בשפת  : 7 איור
 ביצועים .2

: הבסיסי על החבילהמכיל את המידע אשר נויה מראש  החבילה ב�מבנה חבילה  .2.1

סף הוא הדרוש להפעלת המידע הנו.  ומשאבים שמותרים לשימושport, מקור, יעד

 ערמהה ,קודה, גדלים של האזורים בהם משתמשים, ד נקודת כניסה בקו:התוכנה ביעד

ניתן כדי שיהיה וכו מקום למחסנית וערמה נבחר  מבנה החבילה שכולל בת.מחסניתהו

 סביבת העבודה היא SNAP- ב.להעביר את סביבת העבודה של החבילה בקלות

ניתן מימוש זה גם מוצלח מבחינת ביצועים כיוון ש. המחסנית והפניות ממנה לערמה

לבצע תוכנית מבלי להקצות מקום נוסף בזיכרון ולהתחיל להפעיל את התכנית כמעט 

הפקודה בה :  בסיסיות בדיקות יש צורך לבצע מספר אך.מיד לאחר הגעת החבילה

 .גדלי המחסנית הקוד והערמה נכונים וכדומה,  ברשימת הפקודותמתחילים קיימת
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 כיוון שגודל חבילה ברשת מאוד מוגבל ישנה חשיבות רבה לשמירה �ייצוג התוכנה  .2.2

 של הקוד של חבילה מיוצג על ידי מערך בגודל קבוע. על גודל מינימלי של חבילות

אשר   ביט32 מיוצגים על ידי איברים בגודל ערכי המחסנית.  ביט32גודל איברים ב

עבור ערכים גדולים . ערךה ו אשר מייצגת את סוג הערךתמחולקים לשני חלקים תווי

כאשר .  משתמשים בערמה, ביט אינם מספיקים לייצוגם32, במחסניתלמדיי כדי להיכל

מספר המייצג את המרחק בין י "קיים מצביע מהמחסנית על מקום האחסון בערמה ע

אשר מכיל מידע על לערכי הערמה קיים גם ראש . מתחילת הערימה למקום האחסון

 . טיפוסם ואורכם

 שתי .המפרש מיוצג כלולאה המכילה תנאי לכל אחת מהפקודות �מפרש השפה  .2.3

התכונות הקודמות מאפשרות להגיע למצב שבו פעולת המפרש יכולה להתבצע בתוך 

כל עוד . עברת כפי שהיא מהתקן הרשת ונרשמת באזור בזיכרוןולה מהחבי. החבילה

במידה ויש צורך בזיכרון נוסף המידע מעותק . זיכרון נוסףהאזור הזה מספיק לא נקצה 

ל המקסימלי הדרוש שכפי שהוסבר זהו הגוד ,MTU*4לאזור קבוע בזיכרון בגודל 

ת כלל לא יועתקו מהמקום תוכניות אשר לא דורשות זיכרון רב יחסי. לפעולת התכנית

על ידי כך שלא בהכרח מעתיקים את התוכניות . בזיכרון אליו נרשמו כאשר התקבלו

 .חוסכים בפעולות מעבד וזיכרון
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 ניתוח מאפייני השפה 5.3
 

 עקב כך ישנו ]11[ לא נכתב מסמך הגדרה רשמי אלא רק מסמך הצעה לשפהSNAPלשפת 

מסמך ההצעה מתאר בעיקר את מטרות . SNAP- וPLANקושי לערוך השוואה ישירה בין 

ננסה להבין מהם מאפייני השפה בעזרת קוד המקור של , למרות זאת. השפה ואת דרך מימושן

 .השפה ומסמך ההצעה לשפה

 

, מספרים שלמים: הנתמכים על ידי השפה הםהבסיסיים טיפוסי הנתונים  �טיפוסי נתונים 

. )byteמערך של איברים בגודל (bytearray- וחריגות, IPכתובת , מספרים מסוג נקודה צפה

 הערכים שיכולים  קיים טיפוס הנתונים של רשימה הטרוגניתSNAP- גם בPLAN-בדומה ל

למרות שלא נכתב זאת באופן ברור . להיות חלק מהרשימה הם כל טיפוסי הנתונים הבסיסיים

שר בודקים רק  כאבמימוש השפה בחרו להשתמש בבדיקה דינמית של טיפוסים, בהצעה לשפה

פעולות אחרות שלא מצליחות להתבצע נתפסות רק לאחר . פעולות שיכולות לפגוע בצומת

הפעלתן על ידי המכונה הוירטואלית ועל ידי כך מבודדת אותן מהצומת ונשמרת מטרת 

אפשרות זו נבחרה בעיקר כדי להימנע מפעולות שדורשות משאבים רבים כמו מעבר . הבטיחות

 . או בזמן ריצהעל הפקודות לפני

 

ך 

 :

ם 

ד 

ה 

ע 

-

ת 

א 

ה 

ם 

ה 
send(row number, stack size, resources, destination) 
 
 אך דרPLAN- בשפה ניתן ליצור חבילות חדשות ולהעביר סביבות בדומה ל�העברת סביבה 

 פונקציות להעברה מידע ברשת3 הוגדרו SNAP-ב. PLAN- שונה מזו בSNAP-המימוש ב

send,hopו -forw . הפונקציהsend ומיפרמטרים ד יוצרת חבילה חדשה בעזרת מספר

אח.  כאשר השונה העיקרי הוא איזה מידע מועבר לחבילה החדשהOnRemoteלפונקצית 

 מקבלת הוא איזה חלק מהמחסנית יועתק לחבילה החדשsendהפרמטרים שהפונקציה 

ובהתאם לכך איזה חלק מערימה יש להעביר כאשר רק אזורים בערמה אליהם ניתן להגי

כאשר ההבדל הוא ש. אופן דומה מוגדרת בhopהפונקציה . בעזרת המחסנית החדשה יועתקו

hop הפונקציה . לצומת המקורהצמודות  שולחת את החבילה לאחד מהצמתיםforwמבצע 

הי. מטרתה היחידה היא להעביר את החבילה ליעדה. פעולה דומה לנתב ברשת פסיבית

בילה במבצעת זאת על ידי יצירת חבילה זהה לזו בה היא הוערכה שליחתה והריגת הח

 בודקת האforwמעשית החבילה עוברת דרך כל צומת בדרך ליעדה הפונקציה . ההוערכ

במידה והחבילה הגיעה ליעד. החבילה הגיעה ליעדה ובמידה ולא ממשיכה להעביר אותה

 .הפקודה הבאה מתבצעת
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 ניתן להגדיר תנאים אך לא קיימות קריאות לאחור SNAP- ב�) flow of control(מבני בקרה

הדרך בה ייתכן ותתבצע קריאה . יתן להגדיר לולאות רקורסיות או כל מבנה דומהכלומר לא נ

הפונקציה הפרימיטיבית (לאחור היא באמצעות הפקודה להערכה של פונקציה בצומת מרוחקת

send .(ניתן לקרוא להערכה מרחוק גם על הצומת ממנה מופעלת ה-send ועל ידי כך ליצור 

 כמות המשאבים בחבילה החדשה קטנה ממש מכמות send בכל קריאתשכיוון . קריאה לאחור

 .המשאבים בחבילה המקורית לא ניתן ליצור לולאות אינסופיות או רקורסיות אינסופיות

 

 הצומת  לא קיימת משמעות לתחום הד נמצאים באותו כל ע�תחום ההכרה של משתנים 

. ות לכל חלק במחסנית כיוון שכל חלק בקוד יכול לפנ)הערכים במחסנית(ההכרה של משתנים

בהגדרת . לעומת זאת ביצירת חבילה חדשה קיימת שליטה לאיזה משתנים החבילה תוכל לגשת

 . ניתן לבחור לאיזה חלק מהמחסנית תוכל לגשת החבילה החדשהsendהפונקציה 

 

הפקודה בודקת האם . isx הפקודה היחידה הקיימת לטיפול בחריגות היא �טיפול בחריגות 

 בראש המחסנית ואם לא 1אם כן היא תרשום . ונה שבוצעה גרמה לחריגההפקודה האחר

כלומר לא קיים מנגנון מובנה לטיפול בחריגות וכל הטיפול נופל . 0התקיימה חריגה היא תרשום 

 .על המתכנת

 

 לכל חבילה PLAN- דומה מאוד לזו בSNAP הגבלת המשאבים בשפת �הגבלת משאבים 

א תרצה ליצור חבילה נוספת היא תעביר את חלק ממשאביה מוגדרת כמות משאבים וכאשר הי

 .לחבילה החדשה

 

  מתוך תוכנת ההתקנהSNAPתכנית לדוגמא בשפת 
 

 

 

 

 

 

 SNAP בשפת  PINGקוד לתוכנת :  8 איור

forw 
bne 4 
push 1 
getsrc 
forwto 
pop 
demux 
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בילות ואחריו  בו צומת המקור מחכה לחport- אחריו ה0המחסנית מוגדרת כשבראשה נמצא 

 .המידע שיודפס בצומת המקור במקרה של הצלחה

כאשר תגיע ליעד .  תמשיך לפעול עבור כל נתב בדרכה עד אשר תגיע ליעדforwהפקודה 

 צעדים x קפוץ 0אם אינו , שלוף את ראש המחסנית,  מוגדרת כתנאיbne.  תופעלbneהפונקציה 

 לראש 1 תדחוף את הערך push 1. אה ולכן מוערכת הפקודה הב0כרגע הראש מכיל . קדימה

 תשלוף את הערך בראש forwto.  תדחוף לראש המחסנית את צומת המקורgetsrc. המחסנית

 תופעל עד אשר forwבפעם הבא שהקוד ירוץ . המחסנית ותנסה להגיע לצומת שהוא מייצג

  bne 4כאשר  החבילה תגיע לצומת המקור . צומת המקור של התכנית, החבילה תגיע ליעדה

 שולחת הודעה demux.  צעדים קדימה5 בראש המחסנית ולכן תקפוץ 1שוב תופעל כעת עם 

 .לצומת

 forwtoבמקרה כזה הפקודה . ל רק במקרה שצומת היעד היא צומת המקור תופעpopהפקודה 

 ונשלח את 1לא תעשה דבר כיוון שהחבילה נמצאת בצומת היעד שלה לכן נשלוף את הערך 

 .ההודעה
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 SNAP- לPLAN קומפיילר בין שפת .6
 

 היכולת לכתוב בה תוכניות קטנה SNAPניתן לחשוב שעקב הבטיחות והיעילות המוגברת של 

 אינה יורדת מהיכולות שניתן להשיג בשימוש SNAPיותר אך כפי שאראה מיד יכולותיה של 

 .PLANב

אותה התייחסו  ולכן כאשר תכננו PLAN הם גם אלה שתכננו את SNAPמתכנניה של מחלק 

- ברמה גבוהה יותר מPLANאך גם השאירו מקום להוספת , PLAN שעלו בםלנושאים הבעייתיי

SNAP וכך נוצר הרעיון לבנות קומפיילר בין תוכניות בשפת PLAN לתוכניות בשפת SNAP. 

 .אנתח שני חלקים מעניינים בקומפיילר

 

 מבני בקרה
 .SNAP-אלה ב קיימים מבני בקרה מסובכים יותר מPLANבשפת 

כדי לממש קריאה לפונקציה בשפות מבוססות מחסנית .  קיימות קריאות לפונקציותPLAN-ב

 SNAP-כיוון שב. משתמשים בקפיצה למקום הפונקציה ואז קפיצה חזרה לפקודה הבאה בתור

 SNAP- ולקריאה זהה בPLAN-לא ניתן לבצע קפיצות לאחור המעבר בין קריאה לפונקציה ב

ת האפשרויות להתמודד עם בעיה זו היא בכל מקום בו מתבצעת קריאה אח. אינו פשוט

האפשרות הזו פותרת את בעיית התרגום אך . לפונקציה להחליף את הקריאה בקוד הפונקציה

 .SNAPתיצור קוד גדול במיוחד שיפגע ביתרונות הביצועים של 

 

לפני הריצה לא ניתן לדעת כאשר ,  היא למעשה לולאה סופית foldl.foldlמבנה בעייתי נוסף הוא 

אחת מהאפשרויות להתמודד עם בעיה זו היא פריסת הלולאה . כמה פעמיים הלולאה תתבצע

שתי בעיות . למספר קבוע מראש של מעברים וקריאה לפונקציה בעזרת המבנה שהוגדר לעיל

יהיה , במקרה והמספר הקבוע מראש גדול ממספר האיטרציות המעשי. מתעוררות עם פתרון זה

ולא ניתן ,  הוא כאשר המספר הקבוע מראש קטן מדיי עוד יותרבעייתיקרה מ. זבוב רב של קודב

מתכנני הקומפיילר מעריכים שלרוב מספר הפעמים שהפונקציה . להשלים את ביצוע הפקודה

 . אינו רב ולא קיימת בעיה למצוא מספר קבוע סבירfoldlמתבצעת על ידי 
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 ]8[ מתוך פריסת לולאות:  8 איור
 
 

.  בתור קריאה לאחורsend-י מבני הבקרה הללו הועלה רעיון להשתמש בנכדי להתמודד עם ש

 אך אורך הקוד יהיה קטן send-אמנם קיים בזבוז של משאבים בכל פעם בו משתמשים ב

 הרעיונות וזוהי הדעה ניתן לשלב בין שני. משמעותית מזה שנוצר בשתי הדרכים הקודמות

למשל שימוש בפריסת לולאות במספר קבוע ובמידה ולא . הרווחות לדרך ההתמודדות הנכונה

 send-ובתור קריאה לפונקציה ניתן להשתמש ב. send-בוצעו כל הקריאות הנדרשות שימוש ב

 .רק בפונקציות ארוכות יחסית

 

 

 ]8[ מתוך sendקריאות לאחור בעזרת  : 9 איור
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 חריגות
 

 

 ]8[ מתוך PLANדוגמא לחריגות בשפת  : 10 איור

10 איור

 

 לא קיימת השוואה בין SNAP- נעשה בעזרת מחרוזות כיוון שבPLANטיפול בחריגות בשפת 

ון שכל החריגות המוגדרות על ידי המשתמש כיו. מחרוזות הטיפול בחריגות נעשה על פי מספרים

. על ידי מספר) Exit המחרוזת ב(קיימות בקוד ניתן לסמן כל אחת משמות החריגות

היישום של החריגות פשוט . SNAP-החריגות שמועלות על ידי פונקציות פרימיטיביות מוגדרות ב

. הטיפול מתבצע תמיד לאחר שהחריגה הועלתה, ריאות לאחורלמדיי כיוון שחריגות לא יוצרות ק

לאחר כל קריאה לפקודה פרימיטיבית שעלולה להעלות חריגה נוסיף : הטיפול יתבצע באופן הבא

 כדי לחפש חריגה במידה והועלתה חריגה נקפוץ לקטע הקרוב ביותר שמטפל ISXפקודת 

 בהוספה של raiseחליף את פקודת כדי לטפל בחריגות שהוגדרו על ידי המתכנת נ.בחריגות

במידה וחריגה . מספר החריגה לראש המחסנית וקפיצה לקטע הקרוב ביותר שמטפל בחריגות

שהועלתה לא קיימת בקטע לטיפול בחריגות טיפול בחריגה הספציפית שהועלתה נקפוץ לקטע 

 .במידה ולא קיים קטע לטיפול בחריגה שהועלתה נעצור את התכנית. הטיפול הבא

.  חריגה שלא נתפסה בזמן הריצה יוצרת חבילה חדשה הנשלחת לצומת המקורPLANשפת ב

כל כשדרוש הוא . אך מימושה אינו בעייתי, בקומפיילר כפי שמוגדר כיום לא קיימת אפשרות כזו

קטע לטיפול בחריגה כלשהי בסוף התכנית אשר יוצר חבילה חדשה בעלת נתונים דומים לחבילה 

 .PLANהנוצרת בשפת 

 

 מאשר אותה 30%- קטן בSNAP שנעשה בנושא התגלה שבממוצע גודל תכנית ב]8[ במחקר

 היה ארוך יותר מאשר SNAP-רק בשתיים הקוד ב, מתוך בדיקת עשר תוכניות. PLANתכנית ב

על ידי השימוש .  התוכניות היו ארוכות יותר עקב הצורך לפרוס את הלולאות. PLAN-הקוד ב

לדוגמא פעולת (חדש של בלוקים ותיקון ידני של בעיות ספציפיות סידור מ, send-בטכניקת ה

pop שבא מיד לאחר פעולת push (היו קטנות , ל"הצליחו להגיע למצב שגם שתי התוכניות הנ

 .PLAN- מאשר התוכניות ב20%-ב
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 שברמה הגבוהה תוכניות PLANet- בדומה לFASTNetמטרת הקומפיילר היא ליצור רשת 

 .SNAP וירצו על התשתית שמציעה SNAP-ב השני יעברו קומפילציה לבשל, PLAN-יכתבו ב
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 סיכום . 7
 

גישות שונות ליצירה והגדרה של ,  שפות שפותחו ספציפית להפעלה ברשתות אקטיביותנובח

 . השפות

 הראתה שפה קלה יחסית להבנה שקל לתכנת בה אך אינה מתמודדת PLANהדוגמא הראשונה 

 הראתה שפה נוקשה הרבה יותר שלא קל SNAP הדוגמא השנייה .היטב עם שימוש פרקטי בה

לתכנת בה תוכניות כבדות אך יותר קל להשתמש בה כיוון שהיא שומרת באופן הדוק על 

ולבסוף הראנו כיצד ניתן לגשר בין שתי השפות שהצגנו ובכך ליצור שפה שתהיה . מטרותיה

 .שימושית אך גם תהיה קלה להבנה ולכתיבת תוכניות בה

ראינו שנושא הגבלת המשאבים מיוחד לרשתות כיוון שההגבלות שאנו שמים על זמן הריצה 

ושימוש במשאבי הרשת והצמתים הדוקות הרבה יותר מאשר בשפות אחרת שעיקר מגבלתן 

האפשרויות המגולמות בשימוש ברשתות אקטיביות מעניין במיוחד וזאת ראינו . היא זמן הריצה

   .PLANבעזרת דוגמאות בשפת 

 היה המאמר המתאר את SNAP או PLAN-נוגע לככל שיכולתי למצוא בהמאמר האחרון 

כן אתרי האינטרנט של השפות הללו ושפות אקטיביות -כמו. הקומפיילר אשר נכתב לפני כשנה

 .נוספות לא עודכנו במשך יותר מחצי שנה

 כיום בתחום קשה לי להאמין שהפיתוח בתחום הופסק לחלוטין אך ייתכן והסביבה הקיימת

 .רשתות אקטיביותבתחום הפיתוח משך ההמחשבים מקשה על ה
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