
INF3190 Obligatorisk oppgave: Eksternt administrasjonsverktøy med 
datastreaming 
 
Formelt 
 
Denne obligatoriske oppgaven skal løses individuelt. Innleveringen må være godkjent før 
innlevering av hjemmeeksamen 1. For å bestå må innleveringen oppfylle kravene som er 
dokumentert i avsnittet "Oppgave" og du må kunne forklare løsningen din. 
 
Oppgave 

Del 1: Klient-server kommunikasjon over TCP 
 
Målet er å utvikle en klient-server applikasjon i programmeringsspråket C, som tillater en 
klient å sende UNIX-kommandoer til en server, for at de skal utføres der. Når kommandoen 
er utført, vil serveren informere klienten om kommandoen var vellykket. 
 
Server 
Serveren lytter hele tiden etter innkommende forespørsler ved bruk av funksjonene bind(), 
listen() og accept(). For å prosessere en forespørsel skal du implementere funksjonen 
 

int handle(int sockfd) 
 
Denne funksjonen skal generere en ny prosess med fork(). Den nye prosessen utfører den 
ønskede UNIX-kommandoen, som har blitt sendt til serveren i form av en tekststreng. 
Kommandoens returverdi, som indikerer om utførselen gikk bra, sendes tilbake til klienten. 
 
Klient 
Klienten mottar serverens IP-adresse som et kommandolinjeargument under oppstart (tips: 
bruk localhost-adressen 127.0.0.1 til å begynne med). Den spør så brukeren om å taste inn en 
UNIX-kommando (f.eks. «ls»), og overfører kommandoen til serveren over en TCP-
tilkobling. Klienten venter på respons fra serveren, som sender tilbake et heltall. Hvis 
responsen er 0 (null), skriver klienten ut «OK» til terminalen, ellers skriver den ut en 
feilmelding. Deretter rives TCP-forbindelsen ned, og klienten avslutter. 

Del 2: Eksternt administrasjonsverktøy med datastreaming 
 
Utvid programmet ditt fra del 1 med funksjonalitet for datastreaming, her vil det si en 
mulighet for å kontinuerlig overvåke statusen til en maskin. 
 
Nå skal klienten ta et kommandolinjeparameter til, kalt intervall, som er angitt i sekunder. 
Kommandoen skal nå utføres på serveren hver intervall sekund, og utskriften fra 
kommandoen skal deles opp i pakker og overføres til klienten i UDP pakker. (UDP i stedet 
for TCP er ofte fordelaktig ved overføring av tidskritiske data.) Merk at UDP må brukes i 
tillegg til, ikke i stedet for, TCP-forbindelsen fra del 1. 
 
 



Server 
Når serveren mottar en forespørsel fra klienten over TCP-forbindelsen (den socketen som 
brukes med accept()), utfører den mottatt kommando i en løkke og venter gitt antall sekunder. 
Intervallet må altså være en del av forespørselen. Løkken skal avbrytes når tekststrengen 
«exit» mottas fra klienten. Utskriften fra kommandoen (dvs. stdout – standard out) lagres i et 
buffer, som så deles opp i blokker på 100 bytes og sendes til klienten som opp til flere pakker 
over UDP-socketen. 
 
Klient 
Klienten trenger nå en ekstra prosess som kontinuerlig lytter etter pakker på UDP-socketen. 
Innholdet i disse pakkene skrives til terminalen. Merk at pakkene skal ha en fast datastørrelse 
på 100 bytes, og dette betyr at det er sannsynlig at utskriften fra en enkelt kommando kommer 
som flere pakker. Pakker kan bli tapt, og de kan mottas i en annen rekkefølge enn de ble 
sendt. For å løse dette problemet må du utvikle en enkel protokoll som en del av 
applikasjonen. 
 
En måte dette kan løses på er at hver pakke inneholder et sekvensnummer som sier hvilken 
program-kjøring dataene tilhører, et løpende pakkenummer og lengden på dataene, i tillegg til 
selve dataene. Så fort en pakke med et nytt sekvensnummer ankommer, kan alle tidligere 
pakker slettes etter at innholdet er skrevet til terminalen. Innenfor en sekvens er pakkene 
ordnet etter pakkenummeret. Siden pakker kan gå tapt, kan det bli nødvendig å indikere dette 
i utskriften (f.eks. «100 bytes gikk tapt i overføringen»). 
 
Denne eksempel-protokollen løser ikke alle problemer som kan oppstå, og mangler noen 
detaljer. Hvor mye plass skal allokeres for pakke og et nytt sekvensnummer? Gir det mening å 
skrive ut innholdet av alle gamle pakker og slette dem når et nytt sekvensnummer ankommer, 
eller bør denne prosessen forsinkes litt? Den dekker imidlertid basisfunksjonaliteten som 
kreves i denne oppgaven. 
 
Eksempel: 
$ ./cmdc 127.0.0.1 5  # Connect to localhost; delay = 5 
enter command: ls  # execute ls 
cmdc    cmdclient.c  # Output 
*100 bytes lost*   # Output 
cmdc    cmdclient.c  # Output 
enter command: exit  # End the client 
$ 
 
Innlevering 
 
Dere skal levere følgende: 
 
1. Et designdokument som inneholder:  

- Hvordan programmet er designet (gjerne en tegning som viser i hvilken rekkefølge 
de forskjellige funksjonene blir kalt).  
- Dokumentasjon om hvordan programmet skal startes evt. avsluttes.  
- Hvilke filer programmet består av (C filer, headerfiler osv.), og en linje om hvilken 
del av programmet de inneholder 
 

2. Programkoden, hvor koden er godt kommentert. Dokumentér alle variabler og definisjoner. 
For hver funksjon i programmet skal følgende dokumenteres:  



- Hva funksjonen gjør.  
- Hva inn- og ut-parametre betyr og brukes til.  
- Hvilke globale variable funksjonen endrer.  
- Hva funksjonen returnerer.  
- Andre særegenheter som er viktig å vite om (f.eks. feilsituasjoner).  
 

Krav til innleveringen 
 
Designdokumentet skal skrives vha. et egnet verktøy, f.eks. LaTeX, Word, etc. Dokumentet 
skal ha en forside hvor følgende opplysninger er angitt: Navn, brukernavn, dato, kurs. 
Før levering skal dokumentet konverteres til pdf-format. Hverken et Word/OpenOffice/TeX -
dokument eller en ren tekstfil godtas. 
 
Koden må være kompilerbare tekstfiler, og programmet skal kunne kjøre på IFIs Linux-
maskiner. 
 
Omfanget av dokumentet trenger ikke nødvendigvis være så stort, men må inneholde 
tilstrekkelig informasjon til å oppfylle kravet som beskrevet under 'oppgave'. Det som er 
viktig er å dokumentere forståelse for de berørte emner, i tillegg til selve gjennomføringen. 
 
Elektronisk innlevering: Alt skal leveres elektronisk hvor alle filer (Makefile, *.c, *.h, 
README.pdf, etc.) er samlet i en katalog med deres UIO-brukernavn som navn. Av denne 
katalogen lager dere en komprimert tar-ball -- bruk kommandoen tar zcvf username.tgz 
username. Link for den elektroniske innleveringen kommer på INF3190 sine hjemmesider. 
Dobbelsjekk at filen du leverer inneholder alle filene! 
 
Innleveringsfrist: Fredag 25. februar 2011 klokken 18:00 
 
Husk at du ikke kan levere kopi av andres besvarelser, men skal levere en egenprodusert 
løsning. Les kravene til innleveringer på www.ifi.uio.no/studier/studentinfo.html#krav. 
 
Forklaringskrav 
 
Faglærere vil gjennomføre stikkprøver blant de innleveringer som oppfyller kravene for 
godkjenning. Det innkalles til et uformelt møte. Forklaringen omfatter brukt oppgaven, 
innlevert kode og programflyt. Hvis forklaringen ikke er tilstrekkelig underkjennes 
innleveringen. Hvis innleveringen underkjennes på grunn av stikkprøven, kan man velge 
formell muntlig prøve med faglæreren som omfatter det samme materialet og som gjelder 
godkjenning av obligen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ifi.uio.no/studier/studentinfo.html#krav�


(Description in English) 

INF3190 Mandatory Assignment: High-performance administration tool 
with streaming output 

Part 1: Client-server communication via TCP 
 
The goal is to develop a client-server application in C which allows a client to send UNIX 
commands to a server for remote execution. When the command has finished, the client is 
informed whether the execution was successful. 
 
Server 
The server continuously waits for incoming requests by using bind(), listen() and accept(). To 
process a request, the function 
 

int handle(int sockfd) 
 
must be implemented. This function generates a process via fork(). This process executes the 
desired command which has before been communicated to the server in the form of a string. 
The return value, which indicates whether the execution was successful, is sent back to the 
client. 
 
Client 
The client application should receive the server’s IP-address as a command line argument 
(hint: use 127.0.0.1 [localhost] for preliminary tests). It asks the user to enter a UNIX 
command (e.g. “ls“), which is transmitted to the server via a TCP connection. Then the client 
waits for the server’s response (an int value). If the result is 0 (zero), the client writes “OK“ to 
the console, otherwise it writes an error message. Then the TCP connection is torn down and 
the client ends. 

Part 2: High-performance administration tool with streaming output 
 
Extend your application from part 1 with “streaming output“ functionality, e.g. to 
continuously monitor a host’s status. 
 
The client receives an arbitrary time in seconds as a command line parameter called delay. 
The command which is sent from the client to the server is now executed every delay seconds 
at the server. The standard output of the command is saved in a buffer which is cut into blocks 
of 100 bytes and sent to the client via a UDP Socket. (Using UDP instead of TCP is beneficial 
for time-critical data.) Note that this socket must be generated in addition to, not instead of, 
the aforementioned mentioned TCP socket. The client receives the UDP packets and writes 
their content to the console. This process is stopped when the server receives the string “exit“ 
from the client (where it has been provided by the user). 
 
Server 
As soon as the server receives a request from the client via its TCP socket (the socket that is 
being used for accept()), it executes the received command in a loop. After every loop 
execution, it waits for delay seconds. The loop is terminated upon receiving the string “exit“ 
from the client. To send the output to the client, a UDP socket is used. 



 
Client 
The client now needs an additional process which continuously waits for packets arriving at a 
UDP socket. The content of these packets is written to the console. Note that the packets have 
a fixed size of 100 bytes; this means that it is quite possible for a single command’s output to 
be spread across multiple packets. Packets might get lost, and they might not arrive in the 
order in which they were sent. 
 
To compensate for these problems, a simple protocol must be included in the application. 
Here is a simple example: 
 
Every packet carries a sequence number identifying a command execution, a packet number 
and the length of the received data in addition to the actual data. As soon as a packet carrying 
a new sequence number arrives, any packets with older sequence numbers are removed from 
memory and their content is written to the console. Within a sequence, packets must be 
ordered by their packet number. Since packets can also get lost, this should be indicated on in 
the output (e.g. “100 bytes lost in this sequence“). 
 
This “protocol specification“ leaves several issues unanswered –  how much space should be 
allocated for packet and sequence numbers? Does it really make sense to simply print the 
content of all old packets and erase them from memory upon arrival of a packet carrying a 
new sequence number, or should the application delay this process for a while? , ... – but it 
covers the functionality that is needed in this exercise. 
 
Example: 
$ ./cmdc 127.0.0.1 5  # Connect to localhost; delay = 5 
enter command: ls  # execute ls 
cmdc    cmdclient.c  # Output 
*100 bytes lost*   # Output 
cmdc    cmdclient.c  # Output 
enter command: exit  # End the client 
$ 
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