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 #C در ويندوز های فرم  با TCPنويسي سوکت برنامه

ارتباط   برنامه  TCPبراي برقراري يک  به يک  برنامه  (  Server)  دهندهسرويس ،  ( Client)  مشتريو يک 

 نياز داريم: 

برنامه • مي   ،دهندهسرويس   در  تعريف  به درخواست يک سوکت  بايد  احتمالي روي يک  شود که  هاي 

 پورت مشخص »گوش کند« و پس از دريافت درخواست آن را بپذيرد.

( ارسال شود و پس IP:Port Numberبايد درخواست اتصال به سوکت مزبور )  مشتري  در برنامه •

 ، تبادل اطالعات آغاز گردد. دهندهسرويس از پذيرش توسط 

 وجود دارد:  دهندهسرويس برنامه  دو نوع

 سنکرون دهنده سرويس برنامه  (1

شود و توانايي انجام هيچ  ( ميBlockقفل )  در حال انتظار براي دريافت درخواست اتصال،  اين برنامه

 است.  اما نوشتن و درک آن ساده کاري را ندارد؛ 

 آسنکرون  دهنده سرويس برنامه  (2

ها را بدون قفل  هاي اتصال و دريافت داده وظيفه پذيرش درخواستها،  threadاين برنامه به کمک  

 تر است.تر و در عين حال پيچيده دهد. اين برنامه نسبت به نسخه سنکرون پيشرفتهشدن انجام مي 

هاي  برنامه به تشريح  در اين نوشتار،  چندان مشکل نيست. لذا    NET.هاي سوکت در محيط کنسول  نوشتن برنامه

 .پردازيمشوند، مي طراحي مي  #Cهاي ويندوز در به کمک فرم  کهو مشتري دهنده سرويس 

 #Cدر   سنکرون  دهندهسرويسبرنامه 

 شود:به صورت عمومي به شکل زير تعريف مي  sktListenerبه نام يک سوکت براي نوشتن اين برنامه،  

Socket sktListener; 

 تان اضافه کنيد:بايد فضاهاي نام جديدي را به برنامه  Socketتوجه کنيد براي استفاده از کالس 

using System.Net; 

using System.Net.Sockets; 

 کنيم: به کمک دستور زير، مشخصات سوکت را تعريف مي 

sktListener = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, 

ProtocolType.Tcp); 

 شود:تعريف مي  دهندهسرويس کامپيوتر  1800به کمک دستور زير، يک سوکت روي پورت   
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IPEndPoint ipLocal = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"),1800); 

ايم.  استفاده کرده   دهنده سرويسکامپيوتر  IPبه جاي آدرس    Loop backتوجه کنيد که از آدرس   

 استفاده کنيد. دهندهسرويسکامپيوتر   IPتوانيد از آدرس طبيعي است که مي 

 پيوند بزنيم: sktListener( را به سوکت ipLocalاکنون بايد آدرس سوکت تعريف شده )

sktListener.Bind(ipLocal); 

 هاي احتمالي اتصال گوش فرا دهد: درخواستبه سوکت مزبور بايد 

sktListener.Listen(10); 

مشتري که در يک    10تا سقف  تواند  مي   ،دهندهي سرويس برنامه کند که  عامل اعالم مي اين دستور به سيستم 

ها بدهند را سرويس بدهد؛ در اين حالت يکي از درخواست دهنده  ي سرويس به برنامهاتصال  لحظه درخواست  

 شوند. ها نيز در ادامه پذيرفته مي ي درخواست بالفاصله و بقيه 

توانيد مشاهده کنيد که  ويندوز، مي   command promptدر محيط    netstat –anبا اجراي دستور  

 مشغول گوش کردن است:  1800برنامه مزبور روي پورت 

 

 هاي اتصال است: ذيرش درخواستاکنون زمان پ 
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sktListener = sktListener.Accept(); 

انتظار ارائه درخواست برنامهقفل مي   دهندهسرويس با اجراي اين دستور، برنامه      مشتريهاي  کند و در 

 قادر به انجام هيچ کاري نيست. دهندهسرويس ماند. در اين حالت برنامه مي

  Runمزبور متصل شويد. براي اين کار، در کادر    دهندهسرويس توانيد به برنامه  مي  Telnetبه کمک برنامه   

به صورت    Telnetرا فشار دهيد. محيط    Enterرا تايپ و کليد    Telnetويندوز کلمه    Startاز منوي  

 زير نمايش داده خواهد شد:

 

سيستم خود را از بخش    Telnetدر صورتي که از ويندوز پيغام خطا دريافت کرديد، بايد از مسير زير قابليت  

Windows Features  :فعال کنيد 

 Control Panel\Programs and Features 

 تايپ کنيد: Telnetدر محيط  اکنون دستور زير را 

open 127.0.0.1 1800 

از    دهندهسرويس برنامه  دهنده برقرار شده و  برنامه سرويس ( و  Telnetبرنامه مشتري )اتصالي بين  با اين کار،  

قفل مي حالت  خارج  برنامه  شدگي  در  زير  دستور  کمک  به  مشخصات  مي   دهندهسرويس شود.    مشتري توانيد 

 متصل شده به برنامه را ببينيد:

MessageBox.Show(sktListener.RemoteEndPoint.ToString()); 

 توانند با هم تبادل اطالعات کنند.برقرار شده و مي  دهندهسرويس و  مشتريهاي ن برنامه اکنون اتصال بي

روي آن    دهندهسرويس ايم که برنامه  را روي همان کامپيوتري اجرا کرده   Telnetتوجه کنيد که چون برنامه  

مي  آاجرا  از  هم  باز  اگر  استفاده کرده  Loop Backدرس  شود،  است  بديهي  کامپيوتر    مشتريايم.  روي  از 

مورد استفاده قرار    Loop Backبه جاي آدرس    دهندهسرويس کامپيوتر    IPديگري اجرا شود، بايد آدرس  

 گيرد. 

دستور   اجراي  محيط    netstat –anبا  مي   command promptدر  که  ويندوز،  کنيد  مشاهده  توانيد 

پورت   روي  مزبور  برقرار    1800برنامه  نيز  اتصال  يک  حال،  عين  در  و  است  کردن  گوش  مشغول 

(Established.شده است )  
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 را بپذيرد:  مشتريهاي ارسال شده توسط را تکميل کنيد که داده   دهندهسرويستوانيد برنامه اکنون مي 

try 

{ 

    byte[] buffer = new byte[500]; 

    sktListener.Receive(buffer); 

                 

    string str = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(buffer); 

    MessageBox.Show(str,"Received Message"); 

} 

catch (SocketException err) 

{ 

    MessageBox.Show(err.Message,"Server Error"); 

} 

برنامه   اين کار،  برنامه  را  هايي  داده   دهنده سرويس با  از طرف   دهد. نمايش مي   ،کند دريافت مي   مشتري که 

برنامه   در  اتصال  برقراري  از  بعد  کنيد    آنچه   هر  ،Telnetمثالً  بال تايپ  دستورات  اجراي  از  برنامه    پس  در 

 نمايش داده خواهند شد.  دهندهسرويس 

دريافت    اينجاتوانيد از  سنکرون را مي   دهندهسرويس برنامه  يک نمونه  

مزبور  برنامه  اجراي  با  سرويس   کنيد.  کامپيوتر  به  دهندهروي  کادري   ،

آدرس   شد.  خواهد  ظاهر  مقابل  و    دهندهسرويس کامپيوتر    IPشکل 

هاي متني وارد کنيد و دکمه »صدور  آدرس پورت مد نظرتان را در جعبه 

بلوک به حالت  برنامه  ديد که  دهيد. خواهيد  فشار  را  ارتباط«  شده  مجوز 

برنامه   کمک  به  سپس  رفت.  برنامه    Telnetخواهد  اين  به 

ارت  دهندهسرويس  مجوز  »صدور  دکمه  کار،  اين  با  شويد.  باط«  متصل 

روزرساني« را در  تايپ کنيد و دکمه »به  Telnetمتني را در شود. روزرساني« فعال مي غيرفعال شده و دکمه »به 

 برنامه فوق فشار دهيد تا متن ارسال شده را ببينيد.

تغيير دهيد که در آنِبرنامه پرسش(   به حداکثر    ي دانلود شده را طوري  بتواند  مشتري سرويس    10واحد 

که  تعريف کنيد و برنامه را طوري تغيير دهيد    Socketعنصري از جنس    10ي  ي اين کار، يک آرايهدهد؛ برا 

توانيد از  ها را داشته باشد. يک نمونه برنامه را مي قابليت اتصال و دريافت/ارسال اطالعات با هريک از سوکت

   دريافت کنيد. اينجا

 #Cدر  مشتریبرنامه 

شود شد به صورت عمومي تعريف مي   گفته  دهنده سرويس در اين برنامه، يک سوکت مانند آنچه در برنامه  

را   آن  نام  دستورمي  clientکه  برنامه    اتگذاريم.  در  شده  تعريف  سوکت  به  را  مزبور  سوکت  زير، 

 کند:متصل مي  دهندهسرويس 

http://www.jrasti.ir/Courses/Network/server1.zip
http://www.jrasti.ir/Courses/Network/server2.zip
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client = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, 

ProtocolType.Tcp); 

try 

{ 

   client.Connect(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 1800); 

} 

catch (SocketException err) 

{ 

   MessageBox.Show(err.Message,"Client Error"); 

} 

برنامه   توسط  اتصال  مانند  دقيقاً  اتصال  مي  Telnetاين  دستورات  کند.  عمل  اجراي  از  قبل  که  صورتي  در 

دهنده  هاي مشتري و سرويس دهنده مشغول گوش کردن باشد، اتصال بين سوکت مزبور، سوکت برنامه سرويس 

 دهنده ارسال کنيد: هاي ماشين مشتري را براي ماشين سرويس توانيد داده شود. اکنون ميبرقرار مي 

try 

{ 

  byte[] msg = Encoding.UTF8.GetBytes("Hello"); 

  client.Send(msg); 

} 

catch (SocketException err) 

{ 

  MessageBox.Show("Error:" + err.Message); 

} 

 

مي را  مشتري  برنامه  نمونه  از  يک  کنيد.  اينجاتوانيد  وارد    دريافت  از  پس 

آدرس   سرويس   IPکردن  دکمه  کامپيوتر  نظر،  مورد  پورت  و  دهنده 

دهنده مشغول  درخواست ارتباط را فشار دهيد. در صورتي که برنامه سرويس

شود. با فشار ه »ارسال« فعال مي گوش کردن باشد، ارتباط برقرار شده و دکم

برنامه   براي  است  شده  تايپ  آن  زير  کادر  در  که  متني  دکمه،  اين 

 گيرنده ارسال خواهد شد.سرويس 

توانيد استفاده کنيد؛ مثالً اگر با دهنده نيز مي ها در برنامه سرويس براي ارسال داده   Sendتوجه کنيد که از متد  

Telnet   سرويس برنامه  سرويس به  برنامه  در  زير  دستورات  اجراي  باشد،  شده  متصل  از  دهنده  پس  دهنده 

 دهد:نمايش مي  Telnetرا در محيط  Helloبرقراري ارتباط، پيغام 

byte[] ss = Encoding.UTF8.GetBytes("Hello"); 

sktListener.Send(ss); 

 برقرار کنيد. Telnetدهنده و محيط توانيد يک ارتباط دوسويه بين کامپيوتر سرويسبه اين طريق مي 

برنامه سرويس   تمرين(  بنويسيد که روي پورت  يک  از    2222دهنده  اتصال  دريافت کند. در    Telnetيک 

 کنيم: سه دستور به شرح زير تعريف مي  Telnetمحيط 
USER xxxx 

PASS xxxx 

http://www.jrasti.ir/Courses/Network/client1.zip
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SHUTDOWN 

سرويس  پيغام  برنامه  بايد  اتصال  دريافت  از  پس  براي    !Welcomeدهنده  از    Telnetرا  پس  کند.  ارسال 

دهنده بايد نام کاربري وارد شده را کنترل کند و در صورتي که  برنامه سرويس   USER xxxxدريافت دستور  

ارسال کند. به همين    Telnetرا براي    Not Acceptedو در غير اين صورت پيغام    OKصحيح بود پيغام  

ن در صورتي که نام کاربري و کلمه عبور صحيح بود، با ارسال فرمانحو بايد صحت رمز عبور نيز کنترل شود.  

SHUTDOWN    از محيطTelnet بايد کامپيوتر سرويس برنامه    گيرنده خاموش شود.،  پيش از خاموش شدن، 

از طريق  سرويس  بايد  آيا مطمئن است مي   Telnetدهنده  را خاموش  از کاربر سؤال کند که  خواهد سيستم 

کند. اجرا  را  وي  درخواست  مثبت،  پاسخ  دريافت  صورت  در  و  براي   کند  زير  کد  قطعه  کردن    از  خاموش 

 کامپيوتر استفاده کنيد: 
using System.Diagnostics; 

 

    void Shutdown() 

    { 

        Process.Start("shutdown.exe", "-s -t 00"); 

    } 

کنيد به کمک    توجه  ابتدا  اگر  برنامه سرويس   Telnetکه  به  مشتري  برنامه  به کمک  متصل  و سپس  دهنده 

   .ال پذيرفته خواهند شدتصشويد، هر دو ا

 دهنده آسنکرون برنامه سرويس 

برنامه  اسااين  بر  مي  Threadمفهوم    سها  يا  شوند.  نوشته  از    ترينکوچک   Threadريسه  رشته 

مي رنامه ب  افزارنرم   يک  يهادستورالعمل  مستقل  صورت  به  که  است  شده  توسط ريزي  ي  بندزمان   تواند 

 . گرددمديريت  عاملسيستمس

سرويس برنامه بلوک هاي  حالت  به  اتصال،  پذيرش  آغاز  از  پس  آسنکرون  نمي دهنده  يک  شده  بلکه  روند؛ 

Thread   برنامه اين  مي در  تعريف  اتصال ها  دريافت  مسئول  که  برنامه  شود  لحاظ  همين  به  است.  جديد  هاي 

ها نيز  راي دريافت داده شود، قفل نخواهد شد. پس از دريافت اتصال، بديگري اجرا مي   Threadاصلي که در  

 کنيم. استفاده مي   Threadاز 

 دهيم:دهنده آسنکرون، ابتدا تعاريف زير را به صورت عمومي انجام ميبراي نوشتن برنامه سرويس 

Socket MainListener; 

byte[] buffer = new byte[1024]; 

 : کنيمرا تعريف و ارتباط لزم را برقرار مي   مانند قبل، مشخصات سوکت و اتصال آن
MainListener = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, 

ProtocolType.Tcp); 

IPEndPoint server = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 1800); 

MainListener.Bind(server); 

 هاي اتصال ايجاد کنند: براي پذيرش درخواست  Threadنويسيم که يک اکنون دستوراتي مي 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_(%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_(%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_(%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
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AsyncCallback AcceptMethod = new AsyncCallback(AcceptCallBack); 

MainListener.Listen(10); 

MainListener.BeginAccept(AcceptMethod, MainListener); 

به سيستم درخواستي    MainListenerکنند که در صورتي که روي سوکت  عامل اعالم مي اين دستورات 

شود و به همين  را اجرا کند. اين کار به صورت آسنکرون انجام مي   AcceptCallBackدريافت شد، تابع  

 شود: زير نوشته مي   صورتبه  AcceptCallBackاندازد. تابع ار نميدليل، برنامه اصلي را از ک

private void AcceptCallBack(IAsyncResult ar) 

{ 

   Socket temp = ((Socket)ar.AsyncState); 

   Socket worker = temp.EndAccept(ar); 

    

 

   string str = "Connected Client Socket is " + 

worker.RemoteEndPoint.ToString(); 

    

   ShowClientInfo(str); 

 

   temp.BeginAccept(AcceptCallBack, MainListener); 

 

   AsyncCallback ReceiveMethod = new AsyncCallback(ReceiveCallBack); 

   worker.BeginReceive(buffer, 0, buffer.Length, SocketFlags.None, 

ReceiveMethod, worker); 

} 

کنيم تا به اتصال دريافت شده رسيدگي کنيم  در ابتداي اين تابع، به صورت موقت عمليات پذيرش را متوقف مي 

راه  تابع  انتهاي  در  را  آن  مي و سپس مجدداً  اين کار،اندازي  با  مي   کنيم.  بعدي  اتصال  تواند مجدداً  درخواست 

Thread  .فوق را فعال کند 

کنيم تعريف مي   ReceiveMethodديگر به نام    Threadها از اتصال برقرار شده، يک  براي دريافت داده 

داده  دريافت  از  پس  مي که  فعال  اين  ها  به  مربوط  تابع  توضيح  از  قبل  نکته Threadشود.  بايد  متذکر  ،  را  اي 

توان پذيرش اتصال با هم متفاوت هستند، در برنامه اصلي نمي   Threadبرنامه اصلي و    Threadون  شويم. چ

داده  داخل  به  دو    Threadهاي  اين  بين  واسط  تابع  يک  از  بايد  بنابراين،  داشت.  دسترسي  اتصال  پذيرش 

Thread    تابع از  بال،  کد  در  کنيم.  منتقل  آن  به  پارامتر  صورت  به  را  نظر  مورد  داده  و  کنيم  استفاده 

ShowClientInfo    به شده  متصل  مشتري  اطالعات  حاوي  رشته  که  است  شده  استفاده  منظور  اين  براي 

ن تابع به صورت زير  . طريقه نوشتن ايدهدپذيرد و آن را نمايش مي دهنده را به عنوان پارامتر مي برنامه سرويس 

 است:

delegate void ShowClientInfoCallBack(string msg); 

private void ShowClientInfo(string msg) 

{ 

   if (this.InvokeRequired) 

   { 

     ShowClientInfoCallBack d = new ShowClientInfoCallBack(ShowClientInfo); 

     this.Invoke(d, new object[] { msg }); 

   } 

   else 
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     MessageBox.Show(msg); 

} 

 ها تعريف شد:پذيرش داده  Threadپردازيم که در ها مي دريافت داده  Threadاکنون به 

private void ReceiveCallBack(IAsyncResult ar) 

{ 

  try 

  { 

    Socket worker = ((Socket)ar.AsyncState); 

    int bytesReceived = worker.EndReceive(ar); 

    string str = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(buffer); 

 

    ShowReceivedMsg(str); 

 

    Array.Clear(buffer, 0, buffer.Length); 

    AsyncCallback ReceiveMethod = new AsyncCallback(ReceiveCallBack); 

    worker.BeginReceive(buffer, 0, buffer.Length, SocketFlags.None, 

ReceiveMethod, worker); 

  } 

  catch (SocketException err) 

  { 

     MessageBox.Show(err.Message,"Server Error"); 

     Application.Exit(); 

  } 

} 

تابع دريافت داده   Threadمانند   ابتداي  به داده قبلي، در  از رسيدگي  را متوقف کرده و پس  هاي دريافت  ها 

 کنيم. فعال مي ها را دريافت داده شده، در انتهاي تابع مجدداً 

 شود: هاي دريافت شده به صورت زير تعريف مي براي نمايش داده  ShowReceivedMsgتابع 

delegate void ShowReceivedMsgCallBack(string msg); 

private void ShowReceivedMsg(string msg) 

{ 

  if (this.InvokeRequired) 

  { 

     ShowReceivedMsgCallBack d = new ShowReceivedMsgCallBack(ShowReceivedMsg); 

     this.Invoke(d, new object[] { msg }); 

  } 

  else 

     MessageBox.Show(msg); 

} 

دريافت کنيد.   اينجاتوانيد از  دهنده آسنکرون را مي يک نمونه برنامه سرويس 

پس از انجام تنظيمات و فشار دادن دکمه »صدور مجوز ارتباط« برنامه مزبور  

درخواست  پذيرش  مي براي  آماده  اتصال  قفل  هاي  برنامه  ديگر  اما  شود؛ 

شود. اکنون هر متني که از طرف يک برنامه مشتري براي اين برنامه ارسال  نمي

ها به  وجه کنيد چون دريافت داده شود. تشود، در کادر پايين نمايش داده مي 

روزرساني« که  ها انجام شده است، ديگر نيازي به دکمه »به Threadکمک  

 دهنده سنکرون وجود داشت، نيست.در برنامه سرويس 

http://www.jrasti.ir/Courses/Network/AsynchServer.zip
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کنيد در کادر  به برنامه مزبور متصل شويد، هر کاراکتري که در آن محيط تايپ مي   Telnetاگر با    پرسش( 

کل رشته دريافتي  دهنده را طوري تغيير دهيد که  شود. کد برنامه سرويسايش داده مي دهنده نمبرنامه سرويس 

 در کادر مزبور نمايش داده شود.

دهنده متصل شوند و  توانند به صورت همزمان به اين برنامه سرويسنشان دهيد چند برنامه مشتري مي   پرسش( 

 دهنده نمايش داده خواهد شد. هاي ارسالي هرکدام در برنامه سرويس رشته

دهنده و مشتري براي انتقال يک فايل تصويري را بنويسيد. براي اين کار در برنامه  هاي سرويس برنامه   پرسش( 

متد   از  سرويس   SendFileمشتري  برنامه  در  و  کنيد  آن استفاده  عمليات  دهنده،  تکرار    Recieveقدر  را 

قطعه  را  فايل  مشتري  برنامه  است  ممکن  دريافت شود )چون  فايل  تا کل  بسته کنيد  در  و  مجزا  قطعه کرده  هاي 

قبل  هاي فايل( را  دقيق )تعداد بايتطول  توانيد  ارسال کند(. براي اينکه از دريافت کامل فايل مطمئن شويد، مي 

 چند بايت باشد. دريافت بداند بايد منتظر برنامه مزبور سال کنيد تا ردهنده ا از ارسال فايل براي برنامه سرويس 
 

 

 

 

 

 


