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سخنی با خوانندگان
«سپس ،به کاتبان و نویسندگانت بنگر و بهترین آن ها را بر کارهای خود بگمار...
کاتبان و نویسندگانی برگزین که قدر خود را بشناسند ،چون کسی که به قدر خود شناخت
ندارد ،دیگران را هم نمی شناسد».

«برگرفته از نامه ی  53نهج البالغه به مالک اشتر»

اگرچه نوشتن و پرداختن زکات علم از توصیه های اکید بزرگان و گواه بر کرامت اهل دانش است ،اما
امروزه پرداختن به انگیزه ها و اهداف نوشتن بیشتر جلوه می کند .بی شک این که چه کسی می نویسد

مهم نیست ،اما این که چرا و به چه پشتوانه ای می نویسد ،درخور تأمل است .ما معتقدیم که چاپ
روزافزون کتاب های به اصطالح «زرد» که خالی از هرگونه نوآوری و بی توجه به استانداردهای

چاپ کتاب و نیازهای مخاطبان است ،حاصل تفکر بازاری مستولی بر جامعه ی نشر است .بی پرده
آن که عنوان پر زرق و برق ،دستاویز قرار دادن مضمون های نو با هدف فروش باال و طویل کردن

سیاهه ی سابقه ی علمی ،نمی تواند دلیل محکمی برای چاپ و نشر کتابی باشد که خواننده ی مشتاق

با صرف هزینه های نه چندان کم آن را تهیه می کند؛ به امید آن که چیزی از آن بیاموزد.
باید پذیرفت که انگیزه ی نوشتن کم از محتوای نوشته نیست و بین این دو رابطه ای مستقیم

برقرار است .اگر انگیزه از نوشتن ،تولید دانش باشد ،بی شک نویسنده از قلم بی محتوا وکم عمق
پرهیز می کند و اگر دغدغه ی دانش و فرهنگ زخم خورده در میان باشد ،ناشر تنها به عنوان
پرطمطراق بسنده نمی کند.
و چقدر امروزه ،فرهنگ و دانش این مرز بوم که گرفتار آفت بی انگیزگی و زخم هوس است،

نیازمند ناشران و نویسندگانی است که نیت شان کمک به رشد دانش و ارتقای فرهنگ جامعه است و
به راستی که التیامی بر این درد نیست مگر نویسندگانی که قدر خود و دیگران را می دانند و خوب

می فهمند که کتاب ،ابزار سودجویی های مغرضانه نیست و می  کوشند تا خود را از هرگونه شهوت

نام و رسم و ثروت تهی کنند.

انتشارات کیان رایانه ی سبز خود را بری از عیب و خطا نمی داند ،اما همواره بیش از پیش

می کوشیم تا در راستای تولید علم و نشر کتاب های پرمحتوا ،دست نویسندگانی که انگیزه ی پاک
دارند را فشرده و در کنارشان باشیم و از خداوند متعال می خواهیم که در این مسیر صعب و پرخطر

در سایه ی لطف و عنایت خود از آن چه به عهده ی ما نهاده شده ،سربلند و پیروز برآییم.

انتشارات کیان رایانه ی سبز

مقدمه مترجم
امروزه با گسترش هرچه بیشتر استفاده از اینترنت ،به وجود برنامههایی نیاز داریم که بتوانند با
استفاده از شبکه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
کتاب حاضر مرجعی است برای اینکه عالقهمندان بتوانند با استفاده از آن به یادگیری
مقدمات برنامهنویسی سوکت بپردازند .به این منظور ابتدا در سال  1386مقاله «Beej's guide to
 »network programmingرا ترجمه کردیم و در اختیار مخاطبان قرار دادیم .این مقاله در این سالها
با استقبال بسیاری روبهرو شد و ما را بر آن داشت تا مرجع جامعتری را در این زمینه در اختیار
مخاطبان قرار دهیم .نتیجه این تالش کتاب حاضر است که در جهت فراهم آوردن مرجعی جامعتر
و بهروزتر برای مخاطبان تهیه شده است .این کتاب ترجمه ویرایش دوم «TCP/IP Sockets in
 »C: Practical Guide for Programmersاست که انتشارات  Morgan Kaufmannدر سال  2009به چاپ
رسانده است .در ترجمه کتاب سعی کردهایم سودمندترین مطالب را ارائه دهیم بنابراین از ترجمه
فصل  8کتاب ،که به بررسی کتابخانهای خاص برای برنامهنویسی سوکت در  C++میپردازد،
صرفنظر کردیم.
مطالب این کتاب برای عالقهمندان به یادگیری چگونگی نوشتن برنامههای مبتنی بر سوکت
در سیستم عامل لینوکس با استفاده از زبان  Cو دانشجویانی که در حال گذراندن واحدهای
برنامهنویسی شبکه و برنامهنویسی سیستمی هستند بسیار سودمند خواهد بود .گفتنی است بیشتر
مفاهیم موجود در این کتاب در سایر سیستمهای عامل نیز صادق است و تفاوتها بسیار اندک
است .همچنین توضیحاتی را که مترجم الزم دیده است ،در پاورقیها با ذکر نشان -م .مشخص
کرده است .لوح فشردهای نیز همراه کتاب عرضه شده است که حاوی نسخهی پیدیاِف کتاب و
کدهای مندرج در آن است.
سپاسگزار خواهیم بود اگر نظرات و انتقادات خود را درباره این کتاب به آدرس پست الکترونیکی
مترجم ارسال نمایید .صمیمانه در انتظار نظرات و انتقادات سازنده شما عزیزان هستیم.
در انتها جای دارد از این بزرگواران سپاسگزاری کنم :خواهر عزیزم زهرا که زحمت ویرایش
کتاب بر عهدة ایشان بود و خود بهتر میداند که برای من چه کرده است ،سرکار خانم طاهره
سادات میراحمدی که با دقت و حوصله متن کتاب را حروفچینی کردند؛ همچنین از سرکار خانم
پریسا کیانی که با بزرگواری زحمت طراحی جلد را بر عهده گرفتند قدردانی میکنم.
غالمرضا صابری تبریزی

reza_sabery_89@yahoo.com
http://www.gstsoftware.blogfa.com

مقدمه نویسندگان
مقدمه ویرایش دوم

وقتی ویرایش اول این کتاب به چاپ میرسید ،برگزاری دورههای برنامهنویسی شبکه در دانشگاهها
رواج چندانی نداشت .حال باور رواج این چنینی این دورهها و پذیرفتهشدن فواید آموزشی آن ،در

زمانیکه نقش اینترنت در زندگی روزمرهمان اینقدر پررنگ شده ،برایمان دشوار است .اگرچه
درحال حاضر زبانهای برنامهنویسی دیگری نیز وجود دارند که امکان دستیابی به اینترنت را

فراهم میآورند ،هنوز هم عده کثیری به یادگیری چگونگی استفاده از سوکتهای ِبرکلی 1در زبان C

عالقه دارند API .سوکت در دهه هشتاد و در دانشگاه ب ِرکلی برای برنامهنویسی شبکه در یونیکس
 BSDابداع شد -یکی از اولین پروژههایی که در حال حاضر به آنها پروژههای اُپنسورس( 2متن

باز) میگویند.

اینترنت و  APIسوکت در دنیایی رشد کردند که خانواده پروتکلهای 3مختلفی در آن با هم

به رقابت میپرداختند -پروتکلهایی نظیر  SNA ،OSI ،DECNet ،AppleTalk ،IPXو  -TCP/IPو

سوکتها برای پشتیبانی از تمامی آنها ایجاد شده بودند .وقتی ویرایش اول این کتاب نوشته
میشد پروتکلهای کمتری به صورت گسترده مورد استفاده بودند و در حال حاضر این تعداد
کمتر هم شده است .درهرحال همان طور که در ویرایش اول پیشبینی میکردیم API ،سوکت برای

آن دسته از افرادی که به طراحی و ساخت برنامههای توزیعشده 4میپردازند که از اینترنت (TCP/

 )IPاستفاده میکند هنوز هم حائز اهمیت است .در حال حاضر این  APIامکان برنامهنویسی برای
نسخه جدید پروتکل  )IPv6( IPرا که تقریبا تمامی سکو5های رایج از آن پشتیبانی میکنند نیز فراهم
آورده است.

مخاطبان

مخاطبان اين كتاب به دو دسته كلي تقسيم ميشوند :دانشجوياني كه در حال گذراندن واحدهاي

مقدماتي شبكههاي كامپيوتري 6به همراه اصول برنامهنويسي مربوط به آن هستند و پژوهشگراني
كه به نوشتن برنامههايي تمايل دارند كه از طريق اينترنت ارتباط برقرار ميكنند.

1. Berkley Sockets
2. Open Source
3. Protocol Families
4. Distributed
5. Platform
6.Computer Networks

به ياد داشته باشيد كه مطالعه اين كتاب به تنهايي شما را به يك برنامهنويس خبره در زمينه

شبكه تبديل نخواهد كرد .هدف اين كتاب فراهم آوردن مقدمهاي است تا شما را قادر سازد در اين
زمينه تجربه و دانش اوليهاي كسب كنيد تا بدينسان بتوانيد يادگيري خود را ادامه دهيد.

پيشنيازها

در اين كتاب فرض كردهايم شما با اصول اوليه برنامهنويسي با استفاده از زبان  Cو سيستمهاي

مبتني بر یونیکس 1آشنايي داريد .بنا را بر این گذاشتهایم که مفهوم اشارهگرها 2و تبديل انواع
دادهاي 3را میشناسید و آشنايي مختصري با نمايش دادهها به صورت دودويي 4داريد .برخي از
مثالها بايد در قالب فايلهايي به صورت جداگانه كامپايل شوند ،فرض كردهايم شما توانايي انجام
اين را نیز داريد.

به عالوه ،بايد با مفهوم فرآيند 5،فضاي آدرس 6،آرگومانهاي خط فرمان 7،مختوم كردن
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برنامهها و ورودي/خروجي با استفاده از فايل در سيستمهاي مبتني بر یونیکس نیز آشنايي داشته
باشيد.

سکوی مورد استفاده و قابلیت حمل 9کدهای مثال

مثالهای بررسی شده در این کتاب مبتنی بر یونیکس هستند .در زمان نوشتن کتاب چندین نفر از
ما خواستند تا کدهای مبتنی بر ویندوز را نیز در کتاب درج کنیم .متاسفانه این امر به دالیلی نظیر

باالرفتن تعداد صفحات کتاب (و به تبع آن قیمت) امکانپذیر نبود.

کسانی که تنها به سکوهای مبتنی بر ویندوز دسترسی دارند ،توجه داشته باشند که مثالهای

موجود در فصلهای اول کتاب به تغییرات بسیار اندکی نیاز دارند تا بتوان آنها را در ویندوز نیز

اجرا کرد( .باید فایلهای سرآیند را تغییر داده و توابع بخصوصی را در ابتدا و انتهای برنامهها

فراخوانی کنید) .اکثر مثالهای دیگر نیز به تغییرات اندکی نیاز دارند .با این حال برخی از مثالها به
دلیل وابستگی به مدل برنامهنویسی یونیکس در ویندوز قابل استفاده نیستند .نسخههای مبتنی بر
ویندوز سایر مثالها و دستورالعملهای مربوط به چگونگی تغییر کدها برای سازگاری با ویندوز
1.Unix
2.Pointers
3.Type Casting
4. Binary
5. Process
6. Address Space
7. Command-line argument
8. Termination
9. Portability

را میتوانید از وبسایت کتاب به آدرس  http://www.mkp.com/socketدریافت کنید .توجه داشته
باشید که تمامی مثالهای موجود را میتوانید با اندکی تغییرات با استفاده از کتابخانه  Cygwin1که
به صورت آنالین موجود است در ویندوز نیز اجرا کنید.

در این ویراست از استاندارد  C99استفاده کردهایم .این نسخه از زبان  Cبهوسیله اکثر

کامپایلرها پشتیبانی میشود و امکانات بسیاری را برای افزایش خوانایی کد فراهم آورده است-
مانند :توضیحات تکخطی ،انواع عددی صحیح با طول ثابت ،امکان تعریف متغیرها در هر مکانی
از بالک و. ...

ما در کدهایمان از اضافات " "Basic Socket Interface Extensions for IPv6استفاده کردهایم.

یکی از این اضافات رابط جدید سیستم نام 2است .به دلیل وابستگی کدهای ما به این رابط

( )getaddrinfoممکن است کدهایمان در برخی سکوهای قدیمیتر اجرا نشوند.

تمامی کدهای موجود در سیستمهای مبتنی بر یونیکس و مکینتاش 3تست شدهاند (و باید

بتوانید بدون هیچگونه تغییری آنها را کامپایل و اجرا کنید) .با این حال متاسفانه مکان قرارگیری

فایلهای سرآیند ( ).hو برخی کتابخانهها در تمامی سیستمها استاندارد نیست و ممکن است برای

اجرای مثالها در سکوی مورد استفادهتان به اندکی تغییر نیاز داشته باشید .به عالوه برخی
از تنظیمات مربوط به سوکت نیز از سکویی به سکوی دیگر متفاوتاند؛ بنابراین سعی کردهایم

تنظیماتی را بررسی کنیم که در تمامی سکوها وجود دارند .برای اطالع از تنظیمات مختص به

سکوی مورد استفادهتان می توانید به صفحات راهنمای آن سکو (منظور همان صفحات  manاست.
برای اطالعات بیشتر درباره این صفحات میتوانید از دستور  man manاستفاده کنید یا در اینترنت
جستجو نمایید) مراجعه کنید.

در پایان باید یادآور شویم که کدهای موجود برای اهداف آموزشی نوشته شدهاند و برای

حفظ سادگی دارای کیفیت و پارامترهای کدهای تجاری نیستند.
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فصل1
سرآغاز

امروزه مردم براي تماسهاي تلفني ،تماشاي تلویزیون ،چت 1،بازي با سايرين و خريد تقریب ًا هر
نوع کاالیی ،از کامپیوترها استفاده ميكنند .تخمین تعداد كامپيوترهاي قابل دسترس موجود بر

روي اينترنت مشكل است ،اما ميتوانيم به جرئت بگوييم اين تعداد به سرعت در حال رشد است
و در مدت اندكي به ميليونها رايانه خواهد رسيد .به عالوه همه روزه برنامههاي جديدي ايجاد

ميشوند .با نياز روزافزون به گسترش پهناي باند 2و دسترسي ،اينترنت در آينده نزديك توسعة
بیشتری خواهد یافت.

اما چگونه يك برنامه با برنامهاي ديگر در شبكه ارتباط برقرار ميكند؟ هدف اين كتاب

قراردادن شما در مسير یافتن پاسخ اين سؤال با استفاده از زبان برنامهنويسي  Cاست .براي مدت

زماني طوالني C ،زبان منتخب پيادهسازي نرمافزارهایی بوده است که با استفاده از شبك ه با یکدیگر

ارتباط برقرار میکردند .در واقع  3APIكه با نام سوکت 4شناخته ميشود در ابتدا با استفاده از زبان

 Cپيادهسازي شده است.

پيش از پرداختن به جزئيات مربوط به سوكتها و چگونگی برنامهنویسی با استفاده از آنها،

بررسي کلیات شبكهها و پروتكلها خالی از لطف نیست .در اينجا هدفمان آموزش چگونگي كاركرد
1. Instant Messaging
2. Bandwidth
3. Application Programming Interface
4. Socket

برنامهنویسی سوکتهای  TCP/IPدر C

 TCP/IPیا شبكهها نيست (منابع بسيار خوبي در اين زمينه وجود دارند [ ،)]1,3,10,15,17بلكه هدف

اصليمان ،بررسي برخی از مفاهيم پايهاي و اصطالحات 1مرتبط است.

 1-1شبكهها ،بستهها 2و پروتكلها

3

هر شبكه كامپيوتري از تعدادي ماشين تشكيل شده است كه به وسيله كانالهاي ارتباطي به يكديگر

متصل شدهاند .اين ماشينها به دو گروه ميزبانها 4و مسيريابها 5تقسیم میشوند .ميزبانها
كامپيوترهايي هستند كه برنامههاي كاربردي نظير مرورگر وب 6يا برنامههای به اشتراكگذاري

فايلها را اجرا ميكنند .برنامههاي كاربردي كه روي ميزبانها اجرا میشوند "كاربران" واقعي
شبكه هستند .مسيريابها (كه به آنها دروازه 7نيز ميگويند) ماشينهايي هستند كه وظيفه ارسال

اطالعات از يك كانال ارتباطي 8به كانالي ديگر را بر عهده دارند .مسيريابها نیز ممكن است
برنامههايي را اجرا كنند اما اين برنامهها كاربردي نيستند .منظور از كانال ارتباطي امكان حمل

دنبالهای از بايتها از ماشيني به ماشين ديگر است ،بدین منظور میتوان از تکنولوژیهای مبتنی
بر سیم 9يا بيسيم 10استفاده کرد.

مسيريابها از اهميت بهسزايي برخوردارند چرا كه اتصال مستقيم یک ميزبان به تمامي

ميزبانهاي ديگر ممكن نيست .در عوض تعدادي ميزبان به يك مسيرياب متصل ميشوند كه خود
به مسيريابهاي ديگر متصل است .اين روند ادامه دارد و با استفاده از آن شبكه شكل ميگيرد.

با استفاده از این روش هر ماشين میتواند با حداقل تعداد كانالهاي ارتباطی ممکن (عموم ًا یک

کانال) به شبكه متصل شود .با اين حال برنامههايي كه به تبادل اطالعات11با استفاده از شبكهها

ميپردازند ،به صورت مستقيم با مسيريابها در ارتباط نيستند و از وجود آنها اطالعي ندارند.

منظور ما از اطالعات دنبالهاي از بايتها است كه بهوسيله برنامهها ایجاد میشود و مورد

استفاده قرار میگیرد .در شبكههاي كامپيوتري به اين دنبالههاي ساختهشده از بايتها اصطالح ًا

1. Terminology
2. Packets
3. Protocols
4. Hosts
5. Routers
6. Web Browser
7. Gateway
8. Communication Channel
9. Wired
10. Wireless
11. Information
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فصل اول /سرآغاز
بسته ميگويند .هر بسته حاوي اطالعات كنترلي 1است كه شبكه از آنها به منظور انجام اعمال
مربوط به خود استفاده میکند .برای مثال ميتوان اطالعات مربوط به مقصد بسته را نام برد.

مسيريابها از چنين اطالعات كنترلي براي بررسي چگونگي مسيريابي هر بسته استفاده ميكنند.

پروتكل قراردادي است که نوع بستههای مبادلهشده میان برنامهها (منظور برنامههایی است

که بهوسیلة شبکه به مبادله اطالعات میپردازند) و مفهوم هر بسته را مشخص میکند .در واقع

پروتكل ساختار بستهها  -بهعنوان مثال ،مكان قرارگيري اطالعات مربوط به گيرنده بسته و طول
آن -و چگونگي تفسير هر بسته را نيز مشخص ميكند .عموم ًا هر پروتكل برای انجام کاری بخصوص

طراحی میشود .برای مثال ،پروتكل  2 HTTPبرای انتقال اشياي ابرمتن بين سرويسدهندهها و
مرورگرهاي وب طراحی شده است كه این اشیاء را در اختیار کاربر قرار میدهند.

پيادهسازي يك شبكه مفید نيازمند رسیدگی به مسائل مختلفی است .به منظور مدیریت بهتر

و ماژوالر 3نگاهداشتن این مسائل از پروتکلهای متفاوتی استفاده شده است TCP/IP .يكي از اين
مجموعه راهحلها است كه گاهي به آن"مجموعه پروتکل "4ميگويند TCP/IP .مجموعه پروتكلهايي

است كه در اينترنت استفاده ميشوند ،البته ميتوان از آنها در شبكههاي خصوصي مستقل 5نيز

استفاده كرد .در ادامه کتاب ،هر گاه كه درباره شبكه صحبت ميكنيم ،منظورمان شبكههایی است
كه از  TCP/IPاستفاده ميكنند .پروتكلهاي اصلي اين مجموعه شامل پروتكل اينترنت ( ،6)IPپروتكل
كنترل انتقال ( 7)TCPو پروتكل دادهگرام كاربر ( 8)UDPهستند.

دستهبندي پروتكلها به صورت اليهاي براي يادگيري آنها بسيار رايج و مفيد است TCP/IP .و

تقريب ًا تمامي مجموعه پروتكلهاي ديگر بدين شكل سازماندهي شدهاند .شكل  1-1ارتباط ميان

پروتكلها ،برنامهها و  APIسوكت را در ميزبانها و مسيريابها به همراه جریان دادهها از

برنامهاي به برنامه ديگر (با استفاده از  )TCPنشان ميدهد .جعبههايي كه با  TCPو  IPعنوانگذاري

شدهاند پيادهسازي اين پروتكلها را نشان ميدهند .چنين پيادهسازيهايي در سيستم عامل ميزبان
مقيم هستند .برنامههاي كاربردي كه از طريق  APIسوكت به سرويسهايي دسترسي دارند كه به
1. Control Information
2. Hypertext Transfer Protocol
3. Modular
4. Protocol Suite
5. Standalone Private Networks
6. Internet Protocol
7. Transfer Control Protocol
8. User Datagram Protocol

17
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وسيله  TCPو  UDPفراهم آورده شدهاند با خط چين مشخص شدهاند .پيكانها جهت جريان داده

را مشخص ميكنند.

شکل :1-1یک شبکه TCP/IP

در  TCP/IPكانالهای ارتباطي 1اصلي در پایینترین الیه قرار دارند .برای مثال ،در ارتباطات

اترنت 2يا مودمهاي  :Dial Upاین كانالها بهوسيله اليه شبكه 3كه وظيفه ارسال بستهها را به مقصد
بر عهده دارد (برای مثال :اعمالي كه مسيريابها انجام ميدهند) مورد استفاده قرار ميگيرد .تنها

پروتكل اليه شبكه در  TCP/IPپروتكل اینترنت ( )IPاست.

پروتكل اينترنت سرويسی مبتنی بر دادهگرام 4را فراهم ميآورد .هر بسته در شبكه به

صورت مجزا كنترل و تحويل داده ميشود ،درست مانند نامهها يا بستههايي كه با استفاده از

پست ارسال ميشوند .بدین دلیل هر بسته  IPبايد حاوي آدرس گيرنده باشد ،دقيق ًا مانند بسته هاي
پستي كه بايد حاوي آدرس گيرنده باشند (در ادامه درباره آدرسها بيشتر صحبت خواهيم كرد).
اگرچه اكثر كمپانيهاي انتقال ،تحويل بسته را تضمين ميكنند IP ،پروتكلي کوشا 5است .يعني

IP

سعي ميكند هر بسته را تحويل دهد ،اما ممكن است بستهها گم شوند يا به ترتيب ارسال دريافت
نشوند يا دوبار به مقصد برسند.

1. Communication Channel
2. Ethernet
3. Network Layer
 .4به یک بسته و یا واحد اطالعاتی که حاوی اطالعات الزم برای تشخیص مقصد باشد اصطالح ًا داده گرام میگویند (– .)Datagramم-
5. Best-Effort
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فصل اول /سرآغاز
اليه باالیي الیه  ،IPاليه انتقال 1نام دارد .اين اليه امكان انتخاب ميان دو پروتكل را فراهم

ميآورد TCP :و  .UDPهر يك از اين دو پروتكل از سرويس ارائهشده بهوسیله الیه  IPاستفاده
ميكنند ،اما عمل انتقال را به روشهاي متفاوتي انجام ميدهند؛ بدینسان روشهاي انتقال متفاوتي

در اختیار پروتکلهای الیه کاربردی قرار میگیرد تا برحسب نیازشان از یکی از این روشها
استفاده کنند TCP .و  UDPيك كارايي مشترك دارند :آدرسدهي .به ياد داريم كه  IPبستهها
را به ميزبانها تحويل ميدهد؛ اما براي تحويل بستهها به برنامههاي كاربردي در حال اجرا بر
روي هر ميزبان متصل به شبكه به مکانیزمی دقیقتر نیاز داریم .2هر دو پروتکل  TCPو  UDPاز

آدرسهایی به نام "شماره درگاه "3برای ایجاد تمایز بین برنامههای مختلف موجود بر روی هر

میزبان استفاده میکنند .این دو پروتکل را اصطالح ًا پروتكلهاي انتقال "انتها به انتها "4مينامند،

چرا كه این پروتکلها دادهها را از برنامهاي به برنامه ديگر انتقال ميدهند (در حاليكه پروتکل

IP

دادهها را از ميزباني به ميزبان ديگر منتقل ميكند).

 TCPبه منظور تشخيص و جبران خطاهایی نظیر گمشدن بستهها ،دریافت بستههای تکراری

و ساير خطاهایی که ممكن است در كانال انتقال فراهم آورده شده بهوسيلة  IPرخ دهند طراحي
شده است .پروتکل  TCPكانالی قابل اعتماد 5و مبتنی بر جريان بايتها 6را فراهم ميآورد؛ به دلیل
قابل اعتماد بودن سرویس فراهم شده بهوسیلة این پروتکل برنامههای کاربردی استفاده کننده از

آن نیازی به رسیدگی به خطاهای واقع در زمان انتقال ندارند .اين پروتكل پروتكلي ارتباطگرا 7است،

یعنی پيش از استفاده از  TCPبراي مخابره دادهها ،دو برنامه ابتدا بايد يك ارتباط  8TCPبرقرار

كنند كه خود شامل تكميل ارسال يك پيام دست تکانی 9ميان پيادهسازي  10TCPدو كامپيوتر مرتبط
است .استفاده از  TCPاز بسياري جهات مشابه ورودي/خروجي 11با استفاده از فايلها است.
در واقع ،از نظر منطقي ،استفاده از  TCPمانند استفاده دو برنامه از فایلی است که بهوسیلة یکی
1. Transport Layer
 .2منظور نویسنده از این جمله این است که بر روی هر میزبان ممکن است دهها یا صدها برنامه در حال اجرا باشد ،اما پروتکل  IPتنها
امکان تحویل بستهها به یک میزبان خاص را فراهم میآورد نه امکان تحویل بستهها به برنامهای خاص که بر روی میزبان در حال
اجرا است– .م-
3. Port Number
4. End to end
5. Reliable
6. Byte-stream
7. Connectio-Oriented
8. Connection
9. Handshake
10. Implementation
11. I/O
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نوشته و بهوسیلة دیگری خوانده میشود .برخالف  ،TCPپروتکل  UDPسعي در جبران خطاهايي

نمیکند كه به علت ماهيت ذاتی  IPرخ ميدهند ،بلكه تنها سرويس دادهگرام  IPرا توسعه ميدهد تا
بهجاي ارتباط ميزبان به ميزبان بتوان از آن براي ارتباطات بين برنامهها استفاده كرد .بنابراين،
برنامههايي كه از  UDPاستفاده ميكنند ،بايد آمادگي مقابله با از دست رفتن بستهها،تغيير ترتيب

آنها و  ...را داشته باشند.

 2-1آدرسها

پیش از پست نامه ،باید آدرس گيرنده را به صورت خوانا روی بسته درج کنید .پيش از آغاز

شماره بگیرید .همینطور پيش از اينكه برنامهاي بتواند با برنامهای ديگر به

مكالمه تلفني بايد
مخابره دادهها بپردازد بايد به نحوی مقصد دادهها را مشخص کند .در  TCP/IPبراي شناسايي
هر برنامه به آدرسی دوبخشی نياز داريم .بخش اول حاوی آدرس اينترنتي است كه بهوسيلة

IP

مورد استفاده قرار ميگيرد و بخش دوم حاوی شماره درگاه .شماره درگاه بهوسیلة پروتکلهای
الیه انتقال بهکار میروند ( TCPیا  .)UDPآدرسهاي اينترنتي اعداد دودويي 1هستند و بسته به

استاندارد پروتکل  IPمورد استفاده دو نسخة 2متفاوت دارند .رايجترين نسخه ،نسخة )]12[ ,IPv4( 4
ر

و ديگري نسخه  )]5[ ,IPv6( 6است كه بهتازگي پا به عرصه نهاده استIP .هاي نسخة  32 ،4بيت
ر

طول دارند .با اين تعداد بيت ميتوان  4بیلیون 3كامپيوتر مجزا را شناسايي كرد؛ اما امروزه اين رقم
براي اينترنت كفايت نميكند( .ممكن است اين تعداد زياد به نظر برسد ،اما به دليل شيوهاي كه به

منظور تخصيص اين آدرسها مورد استفاده قرار گرفته است ،تعداد بسياري از اين آدرسها هدر

رفتهاند .بيش از نيمي از آدرسهاي  IPv4هدر رفتهاند) .به همين دليل  IPv6ايجاد شد .آدرسهاي
 128 ،IPv6بيت طول دارند.

 1-2-1نوشتن آدرسهاي IP

براي نمايش آدرسهاي  IPبه گونهاي كه براي انسان قابل فهم باشد (در مقابل استفاده از آنها در
برنامهها) ،قواعد متفاوتي در  IPv4و  IPv6مورد استفاده قرار ميگيرند .آدرسهاي  IPv4به صورت

گروهي چهارتایی از اعداد صحيح كه با نقطه ( ).از هم جدا شدهاند (به عنوان مثال  )10.1.2.3نوشته
ميشوند .4چهار قسمت موجود در این رشته ،محتويات چهار بايت آدرس  IPرا مشخص ميكنند،
بنابراين ،هر بخش حاوی عددی است در بازة صفر تا .255

 .4به این روش نمایش اصطالح ًا  Dotted-quadمیگویند.
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1. Binary Number
2. Version
3. Billion

