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1 Streszczenie

2 Opis celów protokoªu

Protokóª ma za zadanie zapewni¢ szybki sposób na pobieranie krótkich cytatów/sentencji z
serwera.

3 Opis zaªo»e« protokoªu

Protokóª b¦dzie dziaªaª w warstwie aplikacji. Aby zapewni¢ wysok¡ wydajno±¢ serwera, u»yty
b¦dzie protokóª UDP. Komukacja b¦dzie odbywaªa si¦ w modelu klient-serwer. Sumy kontrolne
b¦d¡ wyznaczane za pomoc¡ funkcji skrótu MD5.

4 Opis formatu komunikatów

4.1 Zaªo»enia:

• porz¡dek oktetów w liczbach: sieciowy,

• tekst przesylany w formacie ASCII, za pomoc¡ stringów zako«czonych znakiem zero.

4.2 Typy i opis komunikatów

4.2.1 REQUEST_MSG

Jej typ to:

REQUEST_MSG_T {

uint8 key;

}

T¦ wiadomo±¢ wysyªa klient do serwera, by otrzyma¢ losowy cytat. "key"musi by¢ równy
KEY=621, by odró»ni¢ t¦ wiadomo±¢ od innych.

REQUEST_MSG_NUMER_T {

uint8 key;

uint8 quote_id;

uint8 chunk_id;

}

"key"musi by¢ równy NUMBER_KEY = 923; T¦ wiadomo±¢ wysyªa klient do serwera, by
otrzyma¢ okre±lon¡ cze±¢ okre±lonego cytatu.
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4.2.2 QUOTE_MSG

Jej typ to:

QUOTE_MSG_T {

uint8 quote_id;

uint32 quote_checksum[4];

uint8 packet_size;

uint8 chunk_id;

uint32 string_len;

octet[string_len] quote;

}

Ta wiadomo±¢ to odpowied¹ serwera. Je±li cytat nie zmie±ci si¦ w jednym pakiecie, serwer mo»e
podzieli¢ go na cz¦±ci w sposób ustalony raz dla ka»dego cytatu.

• quote_id - identy�kator cytatu, przydzielony przez serwer.

• quote_checksum - suma kontrolna caªego cytatu - powinna by¢ przechowywana w bazie
danych razem z cytatem.

• packet_size - ile cz¦±ci b¦dzie miaª pakiet skªadaj¡cy si¦ na cytat.

• chunk_id - któr¡ cz¦±cia jest ta konkretna wiadomo±¢, numerowane od 0.

• string_len - pole zawieraj¡ce dªugo±¢ nast¦puj¡cego po niej ci¡gu znaków (w ilo±ci octe-
tów), nie mo»e by¢ wi¦ksze ni» MAX_LEN

5 Opis stanów

5.1 Serwer

Serwer dziaªa bezstanowo. Za ka»dym razem gdy otrzyma on wiadomo±¢, sprawdza pole "key"wiadomo±ci.
Je±li si¦ KEY, a odsyªa losowy cytat, podzielony w sposób który jest okre±lony w bazie cytatów.
Je±li równa si¦ NUMBER_KEY, to wysyªa on tylko t¦ cz¦±¢, o któr¡ zostaª w nim poproszony.
Gdy nie rozpozna on KEY, to nie robi nic.

5.2 Klient

W kazdym stanie, je»eli po TIMEOUT sekundach od ostatniej poprawnej wiadomo±ci klient
nie otrzyma nowej, przechodzi do stanu ERROR. Wiadomo±ci o zªym formacie ignoruje. Stany
klienta to:

• WAIT_FIRST - stan w którym klient wysªaª wiadomo±¢ do serwera i czeka na odpo-
wiedzi.W tym stanie klient przyjmuje jedn¡ wiadomo±¢. Po otrzymaniu, zapami¦tuje jej
packet_id oraz packet_size. Je»eli packet_size > 1 to przechodzi do stanu WAIT_MORE,
w przeciwnym wypadku przechodzi do stanu VERIFY. Je±li nie otrzyma odpowiedzi po
TIMEOUT sekundach, przechodzi do stanu ERROR.

• WAIT_MORE - stan, w którym klient czeka na dodatkowe cz¦±ci dªugiego cytatu. Klient
odbiera wiadomo±¢, sprawdza jej packet_id i quote_checksum. Je»eli jakakolwiek warto±¢
si¦ nie zgodzi, ignoruje wiadomo±¢. Je»eli odebraª ju» packet_size wiadmo±ci, przechodzi
do stanu VERIFY. Je±li nie otrzyma odpowiedzi po TIMEOUT sekundach, przechodzi do
stanu WAIT_RESEND.
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• WAIT_RESEND - Klient wysyªa pro±by o wszystkie cz¦±ci, których jeszcze nie otrzymaª.
Odbiera je tak samo jak wy»ej. Je»eli odebraª ju» wszystkie, przechodzi do stanu VERIFY.
Je±li nie otrzyma odpowiedzi po TIMEOUT sekundach, przechodzi do stanu ERROR.

• ERROR - ko«cowy stan, oznacza »e pobranie cytatu nie udaªo si¦

• VERIFY - Klient ª¡czy wszystkie cz¦±ci w caªo±¢, i sprawdza sum¦ kontroln¡. Je±li nie
jest ona równa sumie kontrolnej zapisanej w ka»dym z komunikatów, przechodzi do stanu
ERROR. W przeciwnym wypadku przechodzi do stanu DONE.

• DONE - ko«cowy stan, oznacza »e pobranie cytatu udaªo si¦.

6 Podsumowanie u»ywanych numerów

KEY = 621

NUMBER_KEY = 923

TIMEOUT = 2

MAX_LEN = 1024
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