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TCP (Transmission Control Protocol)پروتکل 

ا یک صفحه اینترنتی را باز میکنید، کامپیوتر شموقتی 
بسته های تی سی پی را به وب سرور مقصد می 

فرستد و از سرور درخواست میکند که صفحه مورد نظر 
وب سرور هم با ارسال بسته های تی .را ارسال کند 

این بسته را مرورگر وب با . سی پی جواب می دهد
.ارسال بسته تی سی پی جواب می دهد



TCP (Transmission Control Protocol)پروتکل 

تی سی پی   ارتباطی یک طرفه نیست  وفتی یک 
بسته تی سی پی فرستاده می شود کامپیوتر مقصد 

در صورت دریافت  بسته هایی جهت تایید دریافت  
ACT=AcKnowledge

.یه سمت مبداء می فرستد



TCP (Transmission Control Protocol)پروتکل 

در تی سی پی
.هم برای جلوگیری از خطا وجود داردروشی 

دلیل مخدوش نشدن فایلهای دانلودی حتی با وجود قطع 
. و وصل شبکه نیز، همین روش است



TCP (Transmission Control Protocol)پروتکل 

Connected Oriented

قبل از انتقال واقعی یعنی پروتکل اتصال گراست یک 
پس . داده بین دو هاست باید ارتباط بین آنها برقرار شود

از انتقال داده این اتصال را باید بست تا منابع سیستم 
.آزاد شود

Full Duplex

یعنی ارسال و دریافت اطالعات در یک زمان امکانپذیر 
.است

Reliable

تضمین می یعنی صحت ارسال و دریافت داده ها را 
اگر هم خطایی رخ دهد با تقاضای ارسال مجدد . کند

.داده ها در واقع خطا برطرف می شود



TCP (Transmission Control Protocol)پروتکل 

:TCPمزایای 
.سه چیز را تضمین می کند

.داده ها به مقصد برسند
.داده ها با ترتیب صحیح برسند

.داده ها بدون تکرار در مقصد دریافت شوند



User Datagram Protocol پروتکلUDP 

یراتصال یعنی یک ارتباط غ. پروتکل غیر اتصال گراستیک 
یعنی یک داده در هر. گرا بین دو هاست برقرار می کند

بدون نیاز به هرگونه اعالم. لحظه می تواند ارسال شود
.قبلی، مذاکره یا آماده سازی از قبل

یعنی هیچ. یک ارتباط غیرقابل اعتماد ایجاد می کند
د تضمینی برای اطمینان از تحویل داده ها در مقصد وجو

فقط داده را ارسال می کند و امیدوار است که . ندارد
.گیرنده داده ها را دریافت کند

ممکن است باعث از دست دادن داده، دریافت داده 
.تکراری یا دریافت داده با ترتیب غلط شود



:UDPمزایای 

.نمی ماندackباال چون منتظر رسیدن سرعت 

در ارسال های چند پخشی و همه پخشی می توان از 
.آن استفاده کرد

 Connectionمحدود و ملزم به رعایت از مدل ارتباطی 

Orientedنیستیم.



:Socketسوکت 

سیار در برقراری ارتباط بین کامپیوترها در شبکه دو مورد ب
استمهم 

آدرس ماشینی که می خواهیم اطالعاتی از آن دریافت 
(IP)یا به آن ارسال کنیم 

برنامه ای از آن ماشین که درخواست اطالعات کرده یا 
.  اینکه میخواهیم اطالعات را از آن برنامه دریافت کنیم

(PORT)
یا Portو یک شماره IPسوکت به ترکیب یک آدرس 

.درگاه گفته می شود



معرفی کالس ها و اشیای مورد نیاز در برنامه 
نویسی شبکه 

:IPAddressکالس 

شی . قرار داردSystem.Netکالس در فضای نام این 
IPAddress برای نمایش یک آدرسIPمنحصر بفرد است  .

از جمله  . این شی دارای متدهای مختلفی است
.استParseمهمترین این متدها متد 

IPAddressاین متد یک رشته را به یک : Parseمتد 

.تبدیل می کند





:استفاده از موارد زیر بصورت زیر استنحوه 





:IPHostEntryشی 

 ,HostNameمی توان توسط سه خصوصیت

AddressListوAliases   از کالسIPHostEntry کلیه
.  ی میزبان مورد نظر را مشاهده کنیمDNSاطالعات

می IPHostEntryاز کالسHostNameتوسط خصوصیت
ثبت شده است  DNSتوان به نامی که برای میزبان در 

.دسترسی داشت



که IPHostEntryاز کالسAddressListخصوصیتتوسط 
می باشد، IPAddressخروجی آن آرایه ای از نوع کالس

برای میزبان ثبت شده  DNSهایی که درIPمی توان به
.است دسترسی داشت

که IPHostEntryاز کالس Aliasesتوسط خصوصیت

خروجی آن یک آرایه رشته ای است، می توان به نام 
برای میزبان مورد نظر ثبت  DNSهای مستعاری که در

.شده است، دسترسی داشت



ipدر برنامه زیر با دادن : مثال loopback می توان نام
:کامپیوتر را بدست آورد



:IPEndPointکالس 
ه روشی برای تعریف یک گره در شبکIPEndPointکالس

.  محسوب میشودو یه شماره پورت  IPتلفیق یکبا 
بخصوصي  IPهنگامي که بخواهید سوکتي را به آدرس

ديگري ارتباط برقرار  IPمقید کرده يا بین سوکت يا آدرس

کنید، نمونه اي از اين شي ايجاد کرده و از آن در 
فرم کلي استفاده از. فراخواني ها استفاده مي کنید

 :اين کالس به شکل زير است

IPEnDPoint (IPAdress , Port)

پارامتر اول، نمونه اي از شي و پارامتر دوم شماره پورت 
 .اتصال را مشخص مي کند



:نحوه استفاده از آن در مثال زیر آمده است







:سوکت ساخت 

،کالسSystem.Net.Socketsاين زمینه، فضاي نامدر 
Socket را براي استفاده در برنامه هاي تحت شبکه در

که سازنده کالس .اختیار برنامه نويسان قرار داده است
Socketبه شکل زیر است  :

Socket (name) = 
newSocket(addressFamily,Sockettype,ProtocolType)



نوع“و پارامتر دوم ” نوع شبکه“در فرم فوق، پارامتراول 
رده را تعیین ک” پروتکل ارتباطی“و پارامتر سوم ” اتصال

که تمامی پارامترهای این ساختار از نوع شمارشی 
یچ باید توجه داشته باشید که به ه. می باشند( عددی)

عنوان اجازه ترکیب پارامترهای دوم و سوم را نداشته و 
ProtocolType، می بایست از یک SocketTypeبرای هر 

ضمناً فراموش نکنید که برای. ویژه استفاده کنید
، مقدار Streamبا مقدارProtocolTypeاستفاده 

ProtocolType را بهTcpتنظیم نمایید.



انتخاب نوع سوکت ارتباطی 

اساساً سوکت ها را به دو بخش اتصال گرا 
(Connection-Oriented ) و بدون اتصال(Connection-

Less)می توان تقسیم بندی کرد .
، برای مبادله داده TCPدر سوکت های اتصال گرا مانند 

رار شده ها بین دو ماشین، حتماً باید پیشتر، اتصالی برق
، نیازی UDPاما در سوکت های بدون اتصال مانند. باشد

ل به برقراری اتصال نبوده و در عوض، به ازای هر بار ارسا
ماشین مقصد می بایست IPداده به ماشین دیگر، آدرس

.  مشخص شود



AddressFamily.InterWorkنرمال باید از مقدار IPبرای 

.میباشد IP Version 4استفاده کرد که منظور 



در مثال زیر یک سوکت از نوع اتصالگرا ایجاد شده 
:است



در این مثال یک سوکت از نوع بدون اتصال ایجاد: مثال
:شده است

Socket  s= Socket (addressfamily.interNetwork ,

socketType.dgram, protocoltype.Udp);



گراساختار و مراحل ایجاد یک برنامه اتصال 
سوکتبا استفاده از 

ه از قبل از اینکه بتوان یک برنامه اتصالگرا با استفاد
سوکت نوشت، نیاز هست که با متدهای زیر آشنا  

:شویم
:Bindاستفاده از متد ( الف



پس از اینکه سوکت به یک آدرس :Listenمتد ( ب
به ()Listenشما با استفاده از متد . محلی مقید شد

اط خط گوش دهید تا یک کالینت سعی به برقراری ارتب
.نماید



سرور آماده دریافت یک ()listenبعد از :Acceptمتد ( ج
این کار توسط متد . میباشدClientتقاضای ارتباط از 

Accept()این متد حاوی اطالعاتی درباره . انجام میگردد

یک سوکت جدید است و اینکه همه اتصال ها برای 
.ارتباط با آن باید آن را فراخوانی کنند

Clientبعد از اینکه :Receiveو Sendمتدهای ( د

میتوانند Serverو Clientتقاضای یک ارتباط را داد، 
و ()Receiveمتدهای . شروع به انتقال اطالعات نمایند

Send() برای ارسال و دریافت اطالعات استفاده
.میشوند



:Closeمتد ( ه
.شودCloseپس از پایان یافتن ارتباط، سوکت باید 

مراحل ایجاد یک برنامه سمت سرور بصورت 
:با استفاده از سوکت (TCP)اتصال گرا 

Socketايجاد سوکت با استفاده از کالس 1

سوکت به يک کارت شبکه (تخصیص)مقید کردن2
Bindبا استفاده از متد (معین IPآدرس)

 Listenبا استفاده از متدگوش دادن به درخواست ها 3

ه از با استفادپذيرش درخواست ها براي برقراري اتصال 4
 Acceptمتد

و Sendبا استفاده از متدهای مبادله داده ها 5
Recieve

ز با استفاده اپايان دا دن به ارتباط و بستن سوکت 6
 Closeمتد



:درجلسه پنجم
نوشتن برنامه بصورت کالینت سرور از نوع تی سی پی 

.با سوکت را نمایش می دهیم
ساختار و مراحل ایجاد یک برنامه اتصال گرا و همچنین با 

.بدون سوکت را فرا خواهیم یافت

پایان جلسه پنجم


