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 : نتبالدوت  Socketمدخل إلى برمجة الـ: 1.3

 Transport Layerعلررى هن ررا ا دام المن قٌررة التررً ٌررت  مررك خمل ررا ربرر   ررل مررك الررـ Socketتعرررا الررـ

ومرك خمل را ٌم ننرا تعرٌرا البروتو رول الم رتخد  فرً   TCP/IP بقٌة  بقرات الرـ فً Network Layerوالـ

 NET.وقررد ترر  دعرر  الررـمقابررل  ل رررا ال IP Addressالخرراب بررذ و ررـل  الررـ Portعملٌررة النقررل والررـ

Framework  الرررررـمرررررك مجموعرررررة بClasses الترررررً تم ننرررررا مرررررك التعامرررررل مرررررع الرررررـوSocket ضرررررمك 

 :Classesوٌبٌك الجدول التالً هه  هـه الـ System.Net.Socket Namespaceالـ

Description  Class  

وٌحخىي عهى جًٍع  نجبانذوث  Socketاألساسً نخعايم يع انـ Classوهى انـ

انخعزٌفاث واإلعذاداث انًحخًم انخعايم يعها إثناء عًم أي نىع ين االحصال باسخخذاو 

 Network Layerو انـ Transport Layerأي نىع ين بزوحىكىالث اننقم فً انـ

 حٍث ٌخى حعزٌفها وححذٌذها بشكم ٌذوي.

Socket 

 Simpleوهً باألساس  Helper Socket Classesبانـ Classesحعزف هذه انـ
Socket Classes  يعزفت وجاهزة السخخذايها بشكم يباشز بانبزنايج بحٍث حعخًذ

 بشكم عاو Socketاإلعذاداث االفخزاضٍت وانهذف ين وجىدها حسهٍم انخعايم يع انـ

إلرسال  Socketنًن ٌزٌذ اسخخذاو انـ Socket Classوهً بذٌم عن اسخخذاو انـ

 .UDPأو انـ TCPبزوحىكىنٍن انـبٍاناث يباشزة بأحذ ان

TcpClient 
TcpListener 
UdpClient 

 

 :نجبانذوث  Socket Classانخانً انخزكٍب انعاو نـ انشكموٌبٍن 

Socket Class Declaration:   
System.Net.Sockets.Socket MySocket = new Socket( 

AddressFamily. // Network Layer Example: InterNetwork  

,SocketType. //Socket Transport Type For Example: Stream 

,ProtocolType. //Transport Protocol For Exmaple TCP ); 

 

فً تحدٌد  معذ تتعامل  وا والـي Network Layer Protocolالـ تحدٌد ا ول البارومٌتر فً ٌت  حٌث

 هو ATM هو Novelالـ شب ات فً والم تخد  IPX ومن ا الخٌارات مك عدد وٌع ٌ  عنواك المر ل والم تقبل

NetBIOS Address الـ الخٌارات هـه هه  ومك, وغٌرهاInterNetwork  وٌوضع عند التعامل مع

  IPv6والـي ٌوضع عند التعامل مع الـInterNetworkV6 والـ IPv4 الـ بروتو ول

 هق ا النقل فً العادم إلى ثمثة  ه لوبوٌنق     Socket Transport Typeالـ تحدٌد ٌت  الثانً البارومٌتر فً

 فً Streamالـ ا تخدا  ٌت  دائ  وبش ل Raw Socket هو Dgram (Data gram) هو Stream وهًرئٌ ٌة 

 Raw الـ وفً عملٌة النقل  UDPالـ التعامل مع حالة فً Dgram والـفً عملٌة النقل   TCP الـ اعتماد  حالة

Socket الـ مع التعامل ت لب ال التً البروتو والت معTransport Layer Protocols  ًبحٌث ال تحتاج ف

ال ابع  الفصل انظر المعلومات مك لمزٌد) ICMP الـ علٌ ا ا مثلة ومكمحدد  Portعملٌة الترا ل إلى ا تخدا  

(Raw Socket Programming, هو هل لمتصال الم تخد  البروتو ول نوع نحدد وهخٌرا UDP هو TCP هو 

 IGMP Internet الـ هو ICMP Internet Control Message Protocol الـ مثل هخرى بروتو والت

Group Management Protocol الـ نختار  وا وهنا, وغٌرهاTCP هو UDP هك المعروا ومك 

 ما شخب إلى والتوصٌل الوصول مك التحقق عملٌة إجراء ٌعنً وهـا موجذ برتو ول هو TCPالـ برتو ول
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 للبٌانات ال لٌ  الوصول مك التحقق عملٌة ٌدع  ال ل نذ و ن بٌا  رٌع برتو ول ف و UDPالـ برتو ول هما محدد

 ما وهو Multicast Group البث مجموعات وإنشاء Broadcast البث عملٌة إلجراء جدا مفٌد وهو المر لة

  ٌت  شرحذ الحقا فً هـا الفصل 

 :SetSocketOptionبا تخدا  الدالة  Socket: التعدٌل على خواب الـ3.1.1

 على  واء االتصال بعملٌة عمقة لذ همر هيفً  تعدٌلال SetSocketOptionٌم ننا مك خمل الخاصٌة 

 ما و نحتاج  نف ذ Socket الـ م توى على حتى هو Transport Layerالـ هو Network Layerالـ م توى

ف ً  اهما الصٌغة العامة ل  Socketعلى الـ Broadcastingالـ و Multicastingهـه الدالة فً تفعٌل الـ

 : التالً

 

 ا ول بارومٌترات ثمثة على تحتويحٌث  SetSocketOptionنختار الدالة  Socket Objectمك خمل الـ

 وتق   إلى ثمثة م توٌات:Socket Option Level  الم لوب التعدٌل م توىٌحدد 

و نحتاجذ عند الحاجة لتعدٌل شًء ما  IPv6والـ IPوٌتبٌك بالـ Network Layerا ول: على م توى  بقة الـ 

  Multicastingهو إدارم  الـ TTLمثل الـ IPعلى م توى الـ

  UDP Transport Protocolsوالـ TCPوٌحدد بالـ Transportالثانً: على م توى  بقة الـ

   Transportوالـ Networkوٌحدد عند الحاجة لتعدٌل فً  م ال بقتٌك الـ Socketالثالث: على م توى الـ

الجدول  وٌبٌك قٌم ا فً تغٌٌر هو منع ا هو تفعٌل ا نرٌد التً Option الـ نوعٌة الثانً البارومٌتر فً ٌحدد ما 

 ما ٌم ننا القٌا  بذ مك خمل هـه الدالة  3.1.1.1

  عند الحاجة إلٌ ا خمل موضوعات فصول ال تاب Options ٌت  الت رق إلى هـه الـ 
 

 إما عندها تأخـ الرفض هو ال ماح هً العملٌة  انت فإـا Object Value الـ ا خٌر البارومٌتر وٌوضع فً

True هو False تغٌٌرها نرٌد التً القٌمة فتأخـ ما قٌ  تحدٌد هو تغٌٌر  انت وإـا   
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Member name Description 

AcceptConnection  Socket is listening. 

AddMembership  Add an IP group membership. 

AddSourceMembership  Join a source group. 

BlockSource  Block data from a source. 

Broadcast Permit sending broadcast 

messages on the socket. 

BsdUrgent Use urgent data as defined in 

RFC-1222. This option can be set 

only once, and once set, cannot 

be turned off. 

ChecksumCoverage  Set or get UDP checksum 

coverage. 

DontFragment  Do not fragment IP datagrams. 

DontLinger  Close socket gracefully without 

lingering. 

DontRoute  Do not route; send directly to 

interface addresses. 

DropMembership  Drop an IP group membership. 

DropSourceMembership  Drop a source group. 

ExclusiveAddressUse  

 

Enables a socket to be bound for 

exclusive access. 

HeaderIncluded  

 

Indicates application is 

providing the IP header for 
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outgoing datagrams. 

IPOptions  

 

Specifies IP options to be 

inserted into outgoing 

datagrams. 

IpTimeToLive  

 

Set the IP header time-to-live 

field. 

KeepAlive  Send keep-alives. 

MaxConnections  Maximum queue length that can 

be specified by Listen. 

MulticastInterface  

 

Set the interface for outgoing 

multicast packets. 

MulticastLoopback  IP multicast loopback. 

MulticastTimeToLive  IP multicast time to live. 

NoChecksum  Send UDP datagrams with 

checksum set to zero. 

NoDelay  

 

Disables the Nagle algorithm for 

send coalescing. 

OutOfBandInline  

 

Receives out-of-band data in the 

normal data stream. 

PacketInformation  Return information about 

received packets. 

ReceiveBuffer  

 

Send low water mark. 
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ReceiveLowWater  

 

Receive low water mark. 

ReceiveTimeout  

 

Receive time out. 

ReuseAddress  

 

Allows the socket to be bound to 

an address that is already in use. 

SendBuffer  

 

Specifies the total per-socket 

buffer space reserved for sends. 

This is unrelated to the 

maximum message size or the 

size of a TCP window. 

SendLowWater  

 

Specifies the total per-socket 

buffer space reserved for 

receives. This is unrelated to the 

maximum message size or the 

size of a TCP window. 

SendTimeout  Send timeout. 

TypeOfService  Change the IP header type of 

service field. 

UnblockSource  Unblock a previously blocked 

source. 

UseLoopback  Enable Or Disable a Loop Back 

Connection 

 SetSocketOptionالتً ٌم ننا القٌا  ب ا مك خمل الدالة  Socketوٌبٌك إعدادات الـ  3.1.1.1الجدول 

 (Microsoft MSDNالمصدر )
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 :Synchronous TCP Socket Programmingالـ معمارية: 213

البد فً البداٌة مك وجود  را الم تقبل وفً العادم ٌ وك ـل   TCPإلجراء هي عملٌة اتصال مك خمل الـ

-Peer-toفً حالة  Peer Clientهو الـ Client/Server Architectureفً حالة الـ Serverال را هما الـ

Peer Architecture  الحادي عشر  لمزٌد مك المعلومات هنظر الفصل 

وبالتالً هنال   را واحد فق  ٌ ت ٌع ا تقبال  Unicastفق  فً حالة الترا ل  ـ TCPوٌم ننا ا تخدا  الـ

 3.1ح الش ل بمجموعة مك المراحل وٌوض TCP, وٌمر الـل ل متصل Connectionبحٌث ٌخصب  البٌانات

  Serverوالمشار إلٌذ بالـ والم تضٌا Clientالمتصل والمشار إلٌذ بالـهـه المراحل ل م ال رفٌك 

 

 بٌك  رفٌك المتصل والم تضٌا TCPوٌبٌك مراحل االتصال مك خمل الـ 3.1الش ل 

عند  م ال رفٌك المتصل  Socket Classالـٌجب تعرٌا  TCPوإلنشاء برنامج اتصال ب ٌ  با تخدا  الـ

 بالش ل التالً: والم تضٌا

TCP Socket Class Declaration:   
System.Net.Sockets.Socket MySocket = new Socket( 

    AddressFamily.InterNetwork  //InterNetwork = IPv4 

  , SocketType.Stream // Streaming Session 

  , ProtocolType.Tcp);  

 

 IPالـ وٌمرر إلٌ ابده محاولة االتصال بال را المقابل   Connectفً  را المتصل ٌت  مك خمل الدالة 

Address والـPort Number  مباشرم هو مك خمل الـالم تضٌا ل راIPEndPoint Class  
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TCP Socket  - Using The Connect Method:   
// Pass The IP Address and The Port Number Directly 

MySocket.Connect("127.0.0.1", 5000); 

 

// Or Pass it By Using The IPEndPoint Class  

System.Net.IPEndPoint ServerAddress = new 

System.Net.IPEndPoint(System.Net.IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 5000); 

MySocket.Connect(ServerAddress); 

 

وت ت ٌع مك  والم تضٌامن قً بٌك المتصل  Stream Sessionعمل  ٌت النجاح فً عملٌة االتصال  بعد

 تمرم بٌك وٌت  مك خملذ هٌضا التأ د مك هك عملٌة االتصال م خملذ البدء فً عملٌة اإلر ال واال تقبال

وـل   Array of Bytesا إلى ال رفٌك  عند اإلر ال البد فً البداٌة مك عملٌة تحوٌل البٌانات المراد إر ال 

ل ا وٌعتمد ـل  على نوع البٌانات المراد إر ال ا فمثم فً حالة إر ال نب ٌت   Encodingمك خمل عمل 

 ASCIIهو  Unicodeبح ب  رٌقة الترمٌز الخاصة بذ إـا  انت  Bytesإلى  stringتحوٌل ـل  النب مك 

Code  مثال  

TCP Socket  - Start Sending & Receiving in The Client Socket:   
// For Sending: 

byte[] TheStringAsByteArray = UnicodeEncoding.Unicode.GetBytes("Hello 

World!"); 

MySocket.Send(TheStringAsByteArray); 

 

// For Receiving: 

//The initial declaration of the array indexes 

byte[] ReceivedData = new byte[1024];  

MySocket.Receive(ReceivedData); 

string ReceivedMessage = UnicodeEncoding.Unicode   

                 .GetString(ReceivedData); 

// To Close The Conncetion:  

MySocket.Close(); 
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 Network IPرب  الـ وهو Bind الـ ث  عمل Socketفٌجب فً البداٌة تعرٌا الـ هما فً  را الم تضٌا

ومك خمل  بعد ـل   ٌت  مك خمل ا ا تقبال  لب االتصال التً Transport Portبالـالخاب بالم تضٌا 

ث  عند ا تقبال  لب اتصال ٌت  م بقا الـي ت  تحدٌده  TCP Portعملٌة التصنت على الـ تبده Listenالدالة 

بٌك المتصل والم تقبل وٌت  وضعذ  Sessionوالتً تقو  بدورها بإنشاء الـ Acceptتحوٌلذ مباشرم إلى الدالة 

 خاب ل ً ٌت  التعامل معذ بش ل منفصل فً عملٌة الترا ل  Socket Class Objectعلى 

TCP Socket  -  The Server Part:   
// The Server Socket Declaration 

Socket ServerSocket = new Socket( 

AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream , ProtocolType.Tcp); 

 

// Any = Use All IP Addresses of the Server            

IPEndPoint ipend = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 5000);  

 

// Bind Both The Network IP and The Transport Port 

ServerSocket.Bind(ipend);  

 

// -1= Allow for Unlimited number of Connections  

ServerSocket.Listen(-1);  

 

// Make a Special Socket For Each Client 

Socket New_Client = ServerSocket.Accept(); 

 

// Sending: 

byte[] SendingBuffer =  

UnicodeEncoding.Unicode.GetBytes("Welcome to Our Server"); 

New_Client.Send(SendingBuffer); 

 

// Receiving: 

byte[] ReceivedBuffer = new byte[1024]; 

New_Client.Receive(ReceivedBuffer); 

string msg = UnicodeEncoding.Unicode.GetString(ReceivedBuffer); 

 

وبالتالً  Listenبعد عملٌة الـ Whileولت رار عملٌة اإلر ال واال تقبال ال بد مك وضع جملة ت رار مثل الـ

ٌبقى الم تضٌا ٌعمل إلى هك ٌنفـ شر  ما  تمرٌر جملة معٌنة هو انت اء عدد الدورات هو جعلذ ٌعمل إلى ا بد 

وفً هـه الحالة فم بد مك فصل دالة اإلر ال واال تقبال بوضع ا على  Whileمع جملة الت رار  Trueبوضع 

Thread ا ت  شرحذ  ابقا فً الفصل الثانً خاب ل ً ال ٌؤثر ـل  على عمل البرنامج بش ل عا  وهو م

 و مثال على ـل :

TCP Socket  -  The Server Part With Using Threading:   
void StartTheServerOnNewThread() 

{ 

  Thread ServerThread = new Thread(new     

               ThreadStart(ServerMethod)); 

ServerThread.IsBackground = true; 

ServerThread.Start(); 

} 
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void ServerMethod() 

{ 

Socket ServerSocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, 

SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); 

 

// Socket Binding  

IPEndPoint ipend = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 5000); 

ServerSocket.Bind(ipend); 

 

// Lestening 

ServerSocket.Listen(-1); 

 

while (true) 

       { 

Socket New_Client = ServerSocket.Accept(); 

byte[] buffer = new byte[1024]; 

New_Client.Receive(buffer); 

string ReceivedMessage = UnicodeEncoding.Unicode.GetString(buffer);  

        } 

} 

 

 وال رٌقة ا ن ب لحل ا: Cross Threading Exception: الـ3 4 5

 Windows Controlعلى  Threadدالة الـدائما ما نحتاج إلى عرض البٌانات التً ت  ا تقبال ا مك خمل 

 وفً العادم ما نقو  بذ هو التالً: Listbox Windows Form Control مثال الـ Formموجود على الـ

Cross Thread Exception:   
void ServerMethod() 

{ 

Socket ServerSocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, 

SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); 

 

// Socket Binding  

IPEndPoint ipend = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 5000); 

ServerSocket.Bind(ipend); 

 

// Lestening 

ServerSocket.Listen(-1); 

 

while (true) 

       { 

Socket New_Client = ServerSocket.Accept(); 

byte[] buffer = new byte[1024]; 

New_Client.Receive(buffer); 

string ReceivedMessage = UnicodeEncoding.Unicode.GetString(buffer);  

listBox1.Items.Add(ReceivedMessage); 

        } 

} 
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عند ا تقبال  Cross-Thread operation not allowed exceptionعند تنفٌـ البرنامج  ٌت  إرجاع 

ٌعمل  Listbox Controlوال بب فً ـل  ٌعود إلى  وك هك  Listboxهي بٌانات ومحاولة عرض ا على 

ت   البٌانات التً ولتجاوز هـا ا مر ٌنصح بتمرٌر Controlآخر غٌر المعرا علٌذ ـل  الـ Threadعلى 

نات الم تقبلة مك خملذ إلى للبٌا Invokeحٌث ٌت  عمل  Delegateا تقبال ا مك خمل و ٌ  وهو الـ

   لٌصبح بش ل التالً: Windows Controlالـ

Solve The Cross Thread Exception:   
void ServerMethod() 

{ 

Socket ServerSocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, 

SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); 

// Socket Binding  

IPEndPoint ipend = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 5000); 

ServerSocket.Bind(ipend); 

// Lestening 

ServerSocket.Listen(-1); 

while (true) 

       { 

Socket New_Client = ServerSocket.Accept(); 

byte[] buffer = new byte[1024]; 

New_Client.Receive(buffer); 

string ReceivedMessage = UnicodeEncoding.Unicode.GetString(buffer);  

 

// Create a delegate to handle the cross-thread calls  

this.Invoke(new mydelegate(ViewText), ReceivedMessage); 

        } 

} 

// to pass the received text using this delegate  

private delegate void mydelegate(string PassedData); 

private void ViewText(string PassedData) 

{ 

listbox1.Item.Add(PassedData); 

} 

 

ث  قمنا بإنشاء دالة ضمك  Stringٌمرر بارومٌتر مك نوع  delegateقمنا فً المثال ال ابق بتعرٌا 

 Delegateمك خمل الـالرئٌ ً حٌث مررنا مك خمل ا النب الـي  وا ٌت  تمرٌره  Main Threadالـ

وٌعتبر هـا الحل هو الحل ا مثل لتجاوز هـا اال تثناء  Listbox Controlإلى الـInvoke با تخدا  دالة الـ

 الخاصٌةى إل Falseٌوجد  رٌقة إلٌقاا ـل  اال تثناء وـل  بتمرٌر قٌمة   ما

CheckForIllegalCrossThreadCalls الـ ضمكControl Class تشغٌل بداٌة حدث على ووضع ا 

 : مثال ٌلً  ما البرنامج

Disable The Cross Thread Exception Warning:   
public Form1() 

{ 

InitializeComponent(); 

Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false; 

} 

 ل ك ٌبقى ا تخدا  ال رٌقة ا ولى هفضل لضماك ا تقرار النظا   
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 ,Synchronous UDP Socket Programming Including Unicastالـ معمارية :313

Multicast and Broadcast Socket: 

فً  Socket نحتاج فق  إلى تعرٌا الـ UDPففً الـ TCPبش ل عا  هً اب   مك الـ UDPمعمارٌة الـ إك

قبل  Sessionال ٌقو  بعملٌة إنشاء  UDPواال تقبال وال بب فً ـل  هك الـ را المتصل ونبده اإلر ال 

باإلر ال إلى العنواك المحدد فق  واال تقبال  ـل   UDPوٌ تفً الـ TCPعملٌة اإلر ال  ما هو الحال فً الـ

بأي عملٌة  UDPإـ ال ٌقو  الـ UDPوتعتبر هـه المعمارٌة ه ا ٌة فً عملٌة اإلر ال واال تقبال مك خمل الـ

ه  ال وٌبٌك  بالشب ة   ال ٌقو  بعملٌة التحقق إـا  اك ال را المر ل إلٌذ متصلتحقق مك وصول الر الة  ـل

  UDPمعمارٌة االتصال مك خمل الـ 4 5الش ل 

 

 UDPوٌبٌك معمارٌة الترا ل مك خمل الـ 4 5الش ل 

 Transport Portوالـ Network IPللـ Bindث  عمل  Socketفً  را الم تضٌا ٌت  تعرٌا الـ

Number  الخاب بالم تضٌا ث  تبده عملٌة اإلر ال واال تقبال 

 Multicastو  Unicastغٌر ال رعة هو إم انٌة ا تخدامذ إلر ال بٌانات  ـ UDP Protocolما ٌمٌز الـ

فق  وال بب فً ـل  معمارٌة  Unicastالـي ٌم ك ا تخدامذ لترا ل  ـ TCPبع س الـ Broadcastو 

 نبٌك فً هـا الفصل  والم تضٌا  المتصلعملٌات إنشاء اتصال مباشر بٌك التً ال تحتوي على هي  UDPالـ

و  Multicastو  Unicastبثمثة  رق اإلر ال  ـ UDP ٌفٌة اإلر ال واال تقبال مك خمل الـ

Broadcast  
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 :Unicast ـ  UDPبا تخدا  الـ الترا لمعمارٌة : 3 5 5

وتحدٌد عنواك الم تضٌا وهخٌر إجراء عملٌة  Socketن تفً بتعرٌا الـ هو اال تقبال عملٌة اإلر الفً   

والتً ٌت  فٌ ا إ ناد   ReceiveFromو اال تقبال با تخدا  الدالة   SendToبا تخدا  الدالة  اإلر ال

 عنواك المر ل إلٌذ هو الم تقبل منذ 

UDP Socket – Unicast Client:   
void ClientSender() 

{ 

// Create The UDP Socket 

Socket client_socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, 

SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); 

// The Unicast IP End Point 

IPEndPoint ipend = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 

5000); 

// Encoding 

byte[] buffer = UnicodeEncoding.Unicode.GetBytes("Hello Unicasting 

UDP World!"); 

 

// Send the Text 

client_socket.SendTo(buffer,ipend); 

 

// Close The Socket 

client_socket.Close(); 

} 

 

void ClientReceiver()   

{ 

// Create The UDP Socket 

Socket client_socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, 

SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); 

// The Unicast IP End Point 

IPEndPoint ipend = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 

5000); 

byte[] buffer = new byte[1024]; 

EndPoint ip = (EndPoint)ipend; 

   while (true) 

     { 

client_socket.ReceiveFrom(buffer, ref ip); 

string ReceivedMessage = UnicodeEncoding.Unicode.GetString(buffer); 

     }  

} 
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 Transport Portوالـ Network IPللـ Bindث  عمل  Socketفً  را الم تضٌا ٌت  تعرٌا الـ

Number :ًالخاب بالم تضٌا ث  تبده عملٌة اإلر ال هو اال تقبال وٌت  ـل   ما ٌل 

UDP Socket – Unicast Server:   
void UDP_Server() 

{ 

// Creation Socket 

Socket sock = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, 

SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); 

             

// Socket Binding  

IPEndPoint ipend = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 5000); 

sock.Bind(ipend); 

 

   while (true) 

       { 

// Receiving 

byte[] buffer = new byte[1024]; 

EndPoint ip = (EndPoint)ipend; 

sock.ReceiveFrom(buffer, ref ip); 

// Encoding  

string ReceivedMessage = UnicodeEncoding.Unicode.GetString(buffer);       

        } 

} 

 

 نذ ال ٌوجد  إعداد  وال بب UDPالـ مع SendTo الـ و ReceiveFrom الـ ا تخدا فً العادم ما ٌت  

واإلر ال هو اال تقبال  Socketحٌث ٌت  فق  تعرٌا الـ TCPم بق لعملٌة االتصال  ما هو الحال فً الـ

 ReceiveFromتوفر لنا الدالة  ما  Sendلـل  البد مك إر ال عنواك المر ل إلٌذ مع دالة الـ مباشرم

إلٌ ا  Reference Value ـ EndPoint objectإ ناد قٌمة الـ مك خمل  البٌاناتمعرفة مر ل  إم انٌة

 EndPointالـي ت  اإلر ال مك خملذ بتحوٌل قٌمة الـ Portوٌم ننا عرض عنواك صاحب الر الة ورق  الـ

ٌم ك هٌضا ا تخدا  ـل  العنواك لإلر ال رد إلى المر ل وـل   ما   ()ip.ToString ما ٌلً:  string إلى 

  مثال: SendToإلى الـ ReceiveFrom الـ التً ت  إ نادها مك خمل EndPointبإ ناد قٌمة الـ

UDP Socket – Send a Replay By Using The EndPoint Object:   
EndPoint ip = (EndPoint)ipend; 

sock.ReceiveFrom(buffer, ref ip); 

// To Send a Replay, For Example:  

byte[] buffer = UnicodeEncoding.Unicode.GetBytes("Received, 

Thanks.”); 

sock.SendTo(buffer, ip);  
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 :Multicast ـ  UDPبا تخدا  الـ الترا لمعمارٌة : 5 5 4

 Class Dالـ با تخدا  One-to-manyعلى هنذ اإلر ال مك شخب إلى مجموعة  Multicastٌعرا الـ

Subnet Mask فً الـIP Protocol  الـوتت  عملٌة نقل البٌانات مك خملUDP Transport 

Protocol  الـ هو المجموعات إدارموٌ تخد  بروتو ول خاب لعملٌةIGMP – Internet Group 

Management Protocol الـ مك جزء هو والـيInternet Protocol Model الش ل مك ٌتضح و ما 

 حج  إر ال ٌت  حٌث للبٌانات ال لٌ  الوصول مك التحقق عملٌات على ٌحتوي IGMPالـ برتو ول فإك 5 5

 الفترم الزمنٌة للـ فٌذ ٌحدد والـي Max response Timeالـ على هٌضا تحتوي و  لر الة, ال لً البٌانات

corresponding report, مجموعة إلى ض ) العملٌة نوع ـل  و Join to Group, الخروج مك 

 وهخٌرا(  Membership Query المجموعة عك معلومات إرجاع هو ,Drop From Group مجموعة

 للمجموعة   IPالـ عنواك

 

  IGMPتر ٌب بروتو ول الـوٌوضح  5 5الش ل 

 ون ت ٌع 477 477 477 452 إلى 2 2 2 446  مك IP Multicastingالـ فً Rangeالـ تخصٌب ت 

)لمزٌد مك  Scope-Relativeالـ ه اس على هو Dynamic هو Static ٌدوي بش ل إما  رق بثمثة تحدٌده

 انظر الراب  التالً:  Multicast Rangesالمعلومات حول تخصٌصات الـ

addresses-http://www.iana.org/assignments/multicast 

 داخل مك إر ال ا ٌت  حٌث Unicast ـ Backbone Tunnelsالـ بٌك Multicast Packetsالـ نقل ٌت 

 Unicastالـ بأ لوب Backbone Tunnelالـ عبر هخر إلى Router مك تر ل و Routerالـ إلى الشب ة

 هو وٌقو  Routerالـ إلى واحدم ن خة تر ل حٌث الشب ة فً Bandwidthالـ مك ال ثٌر ٌوفر ما وهو

  Broadcast ـ ا ج زم على بتوزٌع ا

إلر ال هو اال تقبال لوالتً  نحتاج ا   بالدوت نت  نقو  فً البداٌة بشرح  ٌفٌة التعامل مع العملٌات ا  ا ٌة

وشرح   االنضما  هو الخروج مك مجموعة و اإلر ال واال تقبال مك مجموعة Multicast Groupمك الـ

  Multicastingبعض اإلعدادات الضرورٌة فً عملٌة اإلر ال  ـ

  

  

http://www.iana.org/assignments/multicast-addresses
http://www.iana.org/assignments/multicast-addresses
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 :  Group a multicastJoin || Drop مجموعة مك الخروج هو االنضما : 3 4 5 5

 :Socketبالش ل التالً بعد تعرٌا الـ Join a Groupتت  عملٌة االنضما  إلى مجموعة 

UDP Socket – Join to Multicast Group:   
// Socket Declaration 

Socket MySocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, 

                   SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); 

 

// IP Declaration 

IPAddress Multicast_IP = IPAddress.Parse("224.0.0.1"); 

 

// Join to The Multicast Group Using The SocketOption 

MySocket.SetSocketOption(SocketOptionLevel.IP, 

SocketOptionName.AddMembership, new MulticastOption(Multicast_IP)); 

 

 ٌت   Socket Optionفإك التغٌٌر فً الـ IP Infrastructureهو جزء مك الـ Multicastingحٌث هك الـ

فً البارومٌتر الثانً حددنا نوع اإلجراء ,  SocketOptionLevel.IPلـل  ت  اختٌار   IPالـعلى م توى 

البارومٌتر الثالث فً   AddMembershipوقد قمنا بتعرٌا نوع اإلجراء بـ IPالـي  ٌت  على م توى الـ

وبنفس ال رٌقة ٌم ك حـا  IP Multicastٌت  وضع القٌمة الجدٌدم لتغٌٌر الم لوب وقد قمنا بتمرٌر الـ

  SocketOptionفً الـ SocketOptionName.DropMembershipوـل  باختٌار  العضوٌة

 

 : Group a multicast Receiving From And Sending اال تقبال و اإلر ال: 4 5 5 4  

التً  Routersعدد الـ والمقصود ب ا TTL – Time To Liveقبل عملٌة اإلر ال ٌفضل تحدٌد عدد الـ

 Multicastف ـا ٌعنً هك الـ 3حٌث إـا ت  وضع قٌمة مك خمل ا  Multicast Packetsٌم ك هك تمر الـ

Packets لك تخرج عك الـLocal Network  والقٌمة التً ٌفضل هك ٌت  وضع ا هنا تعتمد على  بٌعة

لشب ة التً  ٌعمل علٌ ا البرنامج إـا  اك مك الضروري تو ٌع مجال اإلر ال إلى  Infrastructureالـ

 شب ات هخرى ضمك الشب ة المحلٌة ه  ال وٌت  ـل   ما ٌلً  مثال:

UDP Socket – Set The Number Of TTL In a Multicasting Socket:   
// Set The Number Of TTL in the SetSocketOption 

MySocket.SetSocketOption(SocketOptionLevel.IP, 

SocketOptionName.MulticastTimeToLive, 1); 

 

مع  Conncetحٌث ٌلز  عمل  Sendفٌم ك هك تت  ب رٌقتٌك ا ولى مك خمل الدالة هما عملٌة اإلر ال 

حٌث ٌت  تمرٌر البٌانات المراد  SendToوالثانٌة اإلر ال مباشرم مك خمل الدالة  Multicast Groupالـ

 الـي نرٌد هك نر ل إلٌذ  ما ٌلً  مثال:  Multicast Groupإر ال ا وعنواك الـ
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UDP Socket – Sending In Multicasting:   
Byte[] buffer = Encoding.Unicode.GetBytes("Hello My Group"); 

 

IPEndPoint IPEnd = new IPEndPoint(Multicast_IP, Port_Number); 

             

// The First Way (Send After Joining) 

MySocket.Connect(IPEnd); 

MySocket.Send(buffer); 

 

// The Seond Way (Send Directly) 

MySocket.SendTo(buffer, IPEnd); 

 

ون تفٌد مك   ReceiveFromهو الـ Receiveهما اال تقبال فٌم ك هك ٌت  ب رٌقتٌك هٌضا هما مك خمل الـ

 ا خٌرم بإم انٌة معرفة عنواك مر ل الر الة 

  UDP Socket – Receiving In Multicasting:   
// Binding  

IPEndPoint ipend = new IPEndPoint(IPAddress.Any, Port_Number); 

MySocket.Bind(ipend); 

 

// Join To The Multicast Group 

IPAddress Multicast_Group = IPAddress.Parse("224.0.0.1"); 

MySocket.SetSocketOption(SocketOptionLevel.IP,  

SocketOptionName.AddMembership, Multicast_Group); 

             

byte[] buffer = new byte[1024]; 

EndPoint ip = (EndPoint)ipend; 

 

// The First Way if we need to know the sender address: 

MySocket.ReceiveFrom(buffer, ref ip); 

string ReceivedFrom = ip.ToString(); 

 

// The Second Way: 

MySocket.Receive(buffer); 

 

string ReceivedMessage = UnicodeEncoding.Unicode.GetString(buffer); 
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 :Broadcasting ـ  UDPبا تخدا  الـ معمارٌة الترا ل: 5 5 5

الـي  IPاإلر ال إلى  ل مك هو على الشب ة بغض النظر عك الـ Broadcastingعنً عملٌة اإلر ال  ـت

حٌث هك االختما  Unicasting ثٌرا عك الـ Broadcastingال تختلا عملٌة اإلر ال  ـٌمل ذ الم تقبل و

إلى  Broadcastوتمرٌر عنواك الـ Socketعلى الـ Broadcastingفق  بال ماح بتفعٌل الـ

  Uncastingعند اإلر ال هما اال تقبال ف و تماما  اال تقبال فً الـ IPEndPointالـ

  UDP Socket – Sending as Broadcasting:   
// Normal UDP Socket declaration 

Socket MySocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, 

SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); 

 

// Declare the EndPoint destination as Broadcast   

IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Broadcast, Port_Number); 

     

// Enable The Broadcasting at The Socket Level 

MySocket.SetSocketOption(SocketOptionLevel.Socket, 

SocketOptionName.Broadcast, true); 

 

// Send The Data Normally 

byte[] data = Encoding.ASCII.GetBytes("Hello All"); 

MySocket.SendTo(data, iep); 

 

// Finally Close The Socket 

MySocket.Close(); 

 

الخاب بشب ت  بش ل ٌدوي  وضع العنواك  Broadcastٌم ك تمرٌر عنواك الـ IPEndPointفً الـ

و ٌفٌة ح ابذ هنظر الفصل  Broadcast IP)لمزٌد مك المعلومات حول الـ"  مثال 255.255.255.255"

  IPAddress.Broadcastبش ل آلً مك خمل تمرٌر الـ  هو ٌمرر ا ول( 

فً البارومٌتر ا ول وفً الثانً حددنا  Socket Levelبتمرٌر قٌمة الـفقد قمنا  SetSocketOption هما الدالة

 trueقٌمة  مررنا فً البارومٌتر الثالث و Socketعلى الـ Broadcastنوع العملٌة الم لوبة وهً تفعٌل الـ

    Broadcastل ماح باإلر ال  ـ
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UDP Socket – Receiving In Broadcasting:   
// Normal UDP Socket declaration 

Socket MySocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,  

SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); 

 

IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, Port_Number); 

MySocket.Bind(iep); 

 

EndPoint ep = (EndPoint) iep; 

 

byte[] buffer = new byte[1024]; 

MySocket.ReceiveFrom(buffer, ref ep); 

 

string ReceivedMessage =  

       Encoding.ASCII.GetString(buffer); 

 

string ReceivedFrom = ep.ToString(); 

 

 الخالصة:

 UDPوالـ TCPبجمٌع ال رق فً الـ Synchronous Socketبٌنا فً هـا الفصل  رٌقة التعامل مع الـ

 ما وبٌنا  ٌفٌة التح    Broadcastوهخٌرا  ـ Multicastو  Unicast ـ Socketومعمارٌة اإلر ال بالـ

عك  ٌت  الحدٌث فً الفصل التالً   SetSocketOptionمك خمل الدالة  Socketبخصائب الـ

  UDPوالـ TCPبجمٌع ال رق فً الـوبرمجت ا  Asynchronous Socketالـ

 


