 Socketﭼ ﯿﺴ ﺖ؟ ﺑﺮر ﺳﯽ ﻣ ﻔ ﻬﻮ م ﺳﻮﮐ ﺖ ) ﻧﺴ ﺨﻪ (PDF
ﺳﻼم و ﻋﺮض ادب و اﺣﺘﺮام ﺧﺪﻣﺖ ﯾﮑﺎﯾﮏ دوﺳـﺘﺎن  ،ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻـﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮدازش ﻫﺎ) (Processesﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.در واﻗﻊ ﭘﺮدازش ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درون
و ﺑﯿﻦ ﯾـﮏ ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺮدازش ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺳﯿﺴـﺘﻢ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﭘﺮدازش ﻫﺎ ی ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﭘﺮدازش ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﭘﯿﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻃﯽ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﭘﺮدازش آن ﭘﺮدازﺷـﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻗـﺪم در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ را ﭘﺮدازش  Clientو ﭘﺮدازﺷﯽ را ﮐﻪ در ﺣﺎل
اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل و آﻏﺎز ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﺳﺖ را ﭘﺮدازش  Serverﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ .ﯾـﮏ ﭘﺮدازش ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ و ﯾﺎ در ﯾﺎﻓﺘﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ
ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار واﺳﻂ ﺷـﺒﮑﻪ ﮐﻪ اﺻـﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ آن ﺳﻮﮐﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد از درون ﺷـﺒﮑﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ دﻫﻨـﺪ.ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻗﻀـﯿﻪ ﭘﺮدازش ﻫﺎ را
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺳﻮﮐﺖ را درب ورودی ﺧﺎﻧﻪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮدازش ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮدازش دﯾﮕﺮی ارﺳﺎل
ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ درب ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﺧﺎﻧﻪ)ﺳﻮﮐﺖ( ﺧﺎرج ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯿﺸﻮد ﭘﯿﺎم
از درون ﺳﻮﮐﺖ ﭘﺮدازش ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.

ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﮐﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ دوﻧﻮع آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮع اول ﺳﻮﮐﺖ ﻫﺎی  Streamﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ  TCPﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ  Connection Orientedﻣﻌﺮوﻓﻨـﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻞ ازﻣﺒﺎدﻟﻪ داده ﻫﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﮐﻪ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﺻـﯽ
ارﺳﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻀـﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای رﺳـﯿﺪن داده ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﮐﺖ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ FTPو HTTP
 ,SMTPاﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد .ﻧﻮع دوم ﺳﻮﮐﺖ ﻫـﺎی  Datagramﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ  UDPﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ Connection lessﻣﻌﺮوف
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺒﺎدﻟﻪ داده ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﺳـﺮﻋﺖ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻼ ک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن داده
ﻫﺎ ،ﺻﺤﺖ داده ﻫﺎ و ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ  :Socketﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﻮرت و  IPآدرس ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﯿﺮوز و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ذوﻗﯽ
اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻢ ﭘﻮر
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻮن ﻋﺎﻟﯿﻪ.ﻣﻦ ﮐﻪ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮم وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻢ.ﺳﭙﺎس ﻓﺮاوان

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻮن ﻋﺎﻟﯿﻪ.ﻣﻦ ﮐﻪ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮم وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻢ.ﺳﭙﺎس ﻓﺮاوان
ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ذوﻗﯽ
ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ اﻣﯿﺮﺟﻮن
ﻣﺠﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﭘﻼرﺗﯽ
ﺿﻤﻦ ﺗﺸـﮑﺮ از ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻔﯿﺪﺗﻮن ،ا ﮔﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮﮐﺘﯿﻨﮓ در ﻫﻨﮕﺎم ارﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ از داﺧﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ و ﺑﻠﻌﮑﺲ و ﺗﻌﯿﯿﻦ Src ip
و  Des Ipدر ﻫﺮ ﮐﺪوﻣﻮ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻦ.
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ
ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ

