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TCP/UDP Asynchronous Socket Programming 
 

 في هذا الفصل:المواضيع الرئيسية 

 بالدوت نت  Asynchronous Socketمدخل إلى برمجة الـ  -1

 Asynchronous TCP Socketمعمارٌة البرمجة غٌر المتزامنة فً الـ  -2

 Asynchronous UDP Socketمعمارٌة البرمجة غٌر المتزامنة فً الـ  -3
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 : نتبالدوت غير المتزامن  Socketمدخل إلى برمجة الـ: 1.4

المتازاما واخخار الرٌار متازاما ياو فاً ياوا  Socketالفصل الثاانً يٌاأ  ا الفارق باٌا اااتخدان الاـبٌنا فً 

 حٌا  ٌيتفاً باااتخدان معمارٌاةمنفصال ناا البرناامت لتنفٌال نممٌاة ماا  Threadاخخٌر ال ٌحتاج إلى ااتخدان 

مع إميانٌة تمرٌار بٌاناات خاص  Delegateٌتن مناداة الدالة ما خالل  إل ThreadPoolالـ شبٌهة بمعمارٌة 

وتعتبر يله المعمارٌة ياً المااتخدمة فاً االتصاال الرٌار متازاما  State Objectإلى تمك الدالة ما خالل الـ

ففااً االتصااال  )لمزٌااد مااا المعمومااات  نظاار الفصاال الثااانً   ThreadPoolويااً نفاااها الماااتخدمة فااً الااـ

وفً يله الحالة ينا نضطر إلاى  لى بعد االنتهاء ما تنفٌل الدالة الحالٌةإ التالٌة المتزاما ال ٌتن االنتقال إلى الدالة 

ففاً الدالاة  لالنتهااءوخاصاة ننادما تحتااج تماك الدالاة إلاى فتارة زمنٌاة منفصال  Threadتنفٌل تمك الدالاة نماى 

Receive لياا  ٌبقى البرنامت فً وضع االنتظار إلى حاٌا  ا تصال يامال البٌاناات المراامة نمى ابٌل المثال

وفاً حالاة  Beginٌتن تنفٌل الدالة بشيل مبدئً ما خالل الدالة التً تبد  بيمماة  فً حالة االتصال غٌر المتزاما

 Delegateاااتدنائها ماا خاالل حٌا  ٌاتن  Endالدالاة التاً تباد  بيمماة  باااتخدان إنهائهاما ٌتن  اتصالورود 

 IAsyncResult بشاايل Beginماع دالااة الاـ Object ا ٌاتن تمرٌاار  وٌميااا AsyncCallback الاـ وياو

Interface Object ًيالتال: 

Asynchronous Architecture:   
Socket socketobject // Socket Declaration 

 

socketobject.Begin_ (new AsyncCallback(TheEndMethod), ObjectState); 

// Call The EndMethod (should be void) By Using The AsyncCallback 

Delegate And Pass the ObjectState For Example The Socket Object to 

The EndMethod…  

. 

. 

       void TheEndMethod(IAsyncResult PassedObjectState) 

        { 

        // Get The Passed Object (The SocketObject For Example) as   

           IAsyncResult Interface object.  

            NewSocketobject = PassedObjectState;  

            NewSocketobject.End_(...); 

        } 

 

  

ويٌفٌة  Asynchronous TCP Socket معمارٌة الـ اٌتن الحدٌ  نافً الجزء التالً ما يلا الفصل 

  باٌط بااتخدان معمارٌة البرمجة غٌر المتزامنة.  Client/Serverإنشاء تطبٌق 
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 :Asynchronous TCP Socket الـ في  المتزامنة غير البرمجة معمارية: 214

وناتطٌع  ا نمخص المتزاما يثٌرا نا االتصال المتزاما  غٌر فً االتصال Socketالـ ال تختمأ معمارٌة

معمارٌة  1.4وٌبٌا الشيل  لتنفٌليا جدٌد Threadيله الفروق فقط بيٌفٌة إنهاء العممٌة وندن الحاجة لوجود 

 : TCP Asynchronous Socketاالتصال بااتخدان الـ

 

 Asynchronous Client/Server TCP Socketوٌبٌا معمارٌة الـ 1.4الشيل 

بااتخدان معمارٌة  Client/Serverإلنشاء تطبٌق  إلٌهفإا يل ما انحتاج  1.4يما يو واضح فً الشيل 

ونمل  TCP Socketيو إنشاء  وال  Serverما جانب الـ Asynchronous TCP Socketالـ

وفً يله  Acceptثن نأتً لمرحمة الـ يما يو فً االتصال المتزاما تماما Listenوتفعٌل الـ هلـ Bindالـ

وإنهاء نممٌة الموافقة نمى االنضمان ما  BeginAcceptالمرحمة ٌتن ااتقبال طمب االتصال ما خالل الدالة 

وٌتن للك وبعد الموافقة نمى نممٌة االنضمان ٌميا البدء بعممٌة اإلراال  و االاتقبال  EndAcceptخالل الـ

 :يمثال يما ٌمً

  Asynchronous TCP Socket Server:   
using System.Net; 

using System.Net.Sockets; 

using System.Text; 

. 

. 

. 

. 
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Socket MyServerSocket; 

Socket AcceptedSocket; 

byte[] buffer = new byte[1024]; 

int PortNumber = 5000; 

 

void StartTheServer() 

{ 

 

MyServerSocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, 

SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); 

 

MyServerSocket.Bind(new IPEndPoint(IPAddress.Any, PortNumber)); 

MyServerSocket.Listen(-1); 

MyServerSocket.BeginAccept(new AsyncCallback(End_Accept), 

MyServerSocket); 

} 

 

void End_Accept(IAsyncResult ir) 

{ 

// Cast The Passed Socket Object 

Socket PassedSocketObject = (Socket)ir.AsyncState; 

 

// End The Acceptance 

AcceptedSocket = PassedSocketObject.EndAccept(ir);  

 

// Begin Receiving ...  

AcceptedSocket.BeginReceive(buffer, 0, buffer.Length, 

SocketFlags.None, new AsyncCallback(End_Receive), AcceptedSocket); 

} 

 

void End_Receive(IAsyncResult ir) 

{ 

AcceptedSocket.EndReceive(ir); 

 

// You Can Show The ReceivedMessage On Any Control 

string ReceivedMessage = 

System.Text.UnicodeEncoding.Unicode.GetString(buffer); 

 

// Begin Receiving Again (To Be As Infinity Loop)  

AcceptedSocket.BeginReceive(buffer, 0, buffer.Length, 

SocketFlags.None, new AsyncCallback(End_Receive), AcceptedSocket); 

} 
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مرت فً  Asynchronous TCP Socket Serverنممٌة بناء الـ يما يو واضح فً المثال الاابق فإا 

 المراحل التالٌة:

 .المحدد Portنمى الـ Listenالـثن تفعٌل  Bindونمل الـ Socketتعرٌأ الـ -

ما خالل  End_Accept حٌ  ٌتن ما خاللها مناداة دالة الـ BeginAcceptتفعٌل دالة الـ -

AsyncCallback Delegate ومررنا معها الـSocket Object  واللي ٌحتوي نمى تعرٌأ

 اخاااً ولٌتن ااتخدامه فً إنهاء نممٌة الموافقة. Socketالـ

حٌ  ال ترجع قٌن وٌجب  ا تحتوي فً  voidما النوع  End_Acceptٌجب  ا تيوا دالة  -

وٌنطبق يلا الشيل نمى يافة  IAsyncResult Interfaceتعرٌفها نمى بارومٌتر واحد ما نوع  

 غٌر المتزاما. Socketفً برمجة الـ Endدوال الـ

جدٌد لممتصل والهدأ ما يله العممٌة يو  ا ٌتن  Socketقمنا بتعرٌأ  End_Acceptالة فً د -

 منفصل. Socketوضع يل متصل نمى 

حٌ  مررنا لها  دالة  BeginReceive Methodبدء نممٌة االاتقبال بمناداة  ٌتنفً نفس الدالة  -

End_Receive  والـSocket ما للك  الخاص بالمتصل الجدٌد حٌ  اتبد  نممٌة االاتقبال

مرة  خرى فً  BeginReceiveالمتصل وٌميننا ما خاللها تيرار نممٌة االاتقبال بمناداة الدالة 

 حٌ  نند انتهاء نممٌة االاتقبال ٌتن ااتئنافها ما جدٌد. End_Receiveنهاٌة الدالة 

وإجراء نممٌة االتصال ما خالل  TCP Socketإنشاء ه يو فيل ما انحتاج Client ما فً جانب الـ

 AsyncCallbackما خالل  End_Conncetحٌ  ٌتن مناداة الدالة  BeginConncetالدالة 

Delegate :وما ثن البدء بعممٌة اإلراال واالاتقبال ويما ٌمً يمثال 

  Asynchronous TCP Socket Client:   
Socket ClientSocket; 

 

string ServerIP = "127.0.0.1"; 

int PortNumber = 5000; 

byte[] buffer = new byte[1024]; 

 

void Begin_Conncet () 

{ 

ClientSocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, 

SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); 

 

IPEndPoint IPEnd = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(ServerIP), 

PortNumber); 

 

ClientSocket.BeginConnect(IPEnd, new AsyncCallback(End_Conncet), 

ClientSocket); 

}  

 

void End_Conncet(IAsyncResult ir) 

{ 

ClientSocket.EndConnect(ir); 

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

new AsyncCallback(End_Receive), ClientSocket); 

} 
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void End_Receive(IAsyncResult ir) 

{ 

ClientSocket.EndReceive(ir); 

 

// You Can Show The ReceivedMessage On Any Control 

string ReceivedMessage = 

System.Text.UnicodeEncoding.Unicode.GetString(buffer); 

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

new AsyncCallback(End_Receive), ClientSocket); 

} 

 

void Begin_Send(string Message)  

{ 

byte[] SendingBuffer = 

System.Text.UnicodeEncoding.Unicode.GetBytes(Message); 

ClientSocket.BeginSend(SendingBuffer, 0, SendingBuffer.Length,  

SocketFlags.None, new AsyncCallback(End_Send), ClientSocket); 

} 

 

void End_Send(IAsyncResult ir) 

{ 

ClientSocket.EndSend(ir); 

} 

 

مرت فً  Asynchronous TCP Socket Clientيما يو واضح فً المثال الاابق فإا نممٌة بناء الـ 

 المراحل التالٌة:

حٌ  ٌتن ما خاللها  BeginConncetوإنشاء نممٌة االتصال ما خالل الدالة  Socketتعرٌأ الـ -

 IPواللي ٌحتوي نمى الـ IPEndPoint Objectوٌمرر لها الـ Serverإجراء االتصال مع الـ

Address والـPort Number وفً البارومٌتر الثانً ٌتن مناداة الدالة  الخاص بالاٌرفر

End_Conncet  ما خاللAsyncCallback Delegate   ومررنا فً البارومٌتر الثال

اخاااً ولٌتن ااتخدامه فً إنهاء  Socketواللي ٌحتوي نمى تعرٌأ الـ Socket Objectالـ

 نممٌة االتصال مع الاٌرفر.

حٌ  تبد  نممٌة  BeginReceiveاالتصال ونجاحها ٌتن مناداة الدالة  ةبعد االنتهاء ما إجراء نممٌ -

 االاتقبال.

حٌ  تحول  Begin_Sendتتن نممٌة اإلراال ما خالل تمرٌر الراالة المراد إراالها إلى الدالة  -

حٌ  ٌتن إنهاء نممٌة اإلراال بااتدناء دالة  BeginSendوترال بااتخدان الدالة  Bytesإلى 

 .AsyncCallback Delegateما خالل الـ  End_Sendالـ

 : Socket UDPAsynchronous الـ في  المتزامنة غير البرمجة معمارية: 314

ثن  Socketتبد  بتعرٌأ الـ Serverفإا نممٌة البرمجة ما طرأ الـ UDPيما فً االتصال المتزاما فً الـ

وإنهائها ما خالل الدالة  BeginSendToوالبدء بعممٌة اإلراال بااتخدان الدالة  Bindنمل الـ

EndSendTo  ويللك االاتقبال ما خالل الدالةBeginReceive  ما خالل الدالة  االاتقبالوإنهاء نممٌة
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EndReceive وفً طرأ الـClient نيتفً بتعرٌأ الـSocket  ًوالبدء بعممٌة اإلراال واالاتقبال يما ف

 .UDPتصال غٌر المتزاما ما خالل بروتويول الـمعمارٌة اال 1.4وٌبٌا الشيل  Serverالـ

  

 

 Asynchronous Client/Server UDP Socketوٌبٌا معمارٌة الـ 1.4الشيل 

يً نفاها يما فً البرمجة  UDPٌتضح  ا معمارٌة البرمجة  غٌر المتزامنة فً الـ 1.4بناء نمى الشيل 

المتزامنة غٌر  ا االختالأ يو فقط فً يٌفٌة تطبٌق دوال اإلراال واالاتقبال  ويمثال نمى للك انقون فً 

 وتنفٌل نممٌة االاتقبال واإلراال نمٌه ويما ٌمً يمثال: Serverالبداٌة بإنشاء جزء الـ

  Asynchronous UDP Socket Server:   
using System.Net; 

using System.Net.Sockets; 

using System.Text; 

. 

. 

. 

int ServerPort = 5000; 

byte[] buffer = new byte[1024];        

Socket ServerSocket; 

 

void StartUDPServer() 

{ 

ServerSocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, 

SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); 
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ServerSocket.Bind(new IPEndPoint(IPAddress.Any, ServerPort)); 

 

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

new AsyncCallback(End_Receive), ServerSocket); 

} 

 

void End_Receive(IAsyncResult ir) 

{ 

ServerSocket.EndReceive(ir); 

 

string ReceivedMessage = 

System.Text.UnicodeEncoding.Unicode.GetString(buffer); 

 

// Looping 

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

new AsyncCallback(End_Receive), ServerSocket); 

} 

 

وما ثن البدء بعممٌة اإلراال  و االاتقبال ويما  Socketانحتاج فقط إلى تعرٌأ الـ Clientوفً طرأ الـ

 ٌمً يمثال:

  Asynchronous UDP Socket Client:   
using System.Net; 

using System.Net.Sockets; 

using System.Text; 

. 

. 

. 

 

Socket ClientSocket; 

 

string ServerIP = "127.0.0.1";      

int ServerPort = 5000; 

 

void UdpClientSend(string Message)  

{ 

 

ClientSocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, 

SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); 

 

IPEndPoint IpEnd = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(ServerIP), 

ServerPort); 

 

byte[] TempBufferToSend = 

System.Text.UnicodeEncoding.Unicode.GetBytes(Message); 

 

ClientSocket.BeginSendTo(TempBufferToSend, 0, 

TempBufferToSend.Length, 

SocketFlags.None, IpEnd, new AsyncCallback(End_Send), ClientSocket); 

 

} 
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void End_Send(IAsyncResult ir) 

{ 

ClientSocket.EndSendTo(ir); 

} 

 

شًء فقط بتطبٌق قواند اإلراال بفال تختمأ  Broadcastو  Multicastبنابة لعممٌة اإلراال يـ ما 

فً حالة اإلراال  SocketOptionما خالل الـ Socketنمى الـ Broadcastواالاتقبال يتفعٌل الـ

 Multicastويللك نممٌة االنضمان إلى المجمونة فً حالة اإلراال  و االاتقبال ما  Broadcastيـ

Group .وٌميا الرجوع إلى الفصل الثال  لمزٌد ما المعمومات نا يٌفٌة تطبٌق للك 

 

 الخالصة:

 TCPفً يال البروتويولٌا الـ Socketبٌنا فً يلا الفصل يٌفٌة تطبٌق قواند البرمجة غٌر المتزامنة نمى الـ

حٌ   ThreadPoolوبٌنا يٌأ  ا معمارٌة البرمجة غٌر المتزامنة شبٌهة إلى حد بعٌد بعممٌة الـ UDPوالـ

 Socket Objectخاص ثن تمرٌر الـ Delegateٌتن مناداة الدالة التً تحتوي نمى إنهاء العممٌة ما خالل 

ااتخدامه فً نممٌة  اللي تن Socketحٌ  تحتوي نمى تعرٌأ الـ Endإلى دالة الـ Beginما خالل دالة الـ

ويٌفٌة إراال بٌانات  NET.فً الـ Streamingاالتصال. فً الفصل التالً اٌتن الحدٌ  نا ااتخدان دوال الـ

Binary ويللك تطبٌق مفهون الـSerialization  إلراالObjects نبر الـSocket. 


