Chapter 4
TCP/UDP Asynchronous Socket Programming

:المواضيع الرئيسية في هذا الفصل
 بالدوت نتAsynchronous Socket  مدخل إلى برمجة الـ-1
Asynchronous TCP Socket  معمارٌة البرمجة غٌر المتزامنة فً الـ-2
Asynchronous UDP Socket  معمارٌة البرمجة غٌر المتزامنة فً الـ-3
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 :41.مدخل إلى برمجة الـ Socketغير المتزامن بالدوت نت :
بٌنا فً الفصل الثاانً يٌاأ ا الفارق باٌا اااتخدان الاـ Socketالمتازاما واخخار الرٌار متازاما ياو فاً ياوا
اخخٌر ال ٌحتاج إلى ااتخدان  Threadمنفصال ناا البرناامت لتنفٌال نممٌاة ماا حٌا ٌيتفاً باااتخدان معمارٌاة
شبٌهة بمعمارٌة الـ ThreadPoolإل ٌتن مناداة الدالة ما خالل  Delegateخاص مع إميانٌة تمرٌار بٌاناات
إلى تمك الدالة ما خالل الـ State Objectوتعتبر يله المعمارٌة ياً المااتخدمة فاً االتصاال الرٌار متازاما
ويااً نفاااها الماااتخدمة فااً الااـ( ThreadPoolلمزٌااد مااا المعمومااات نظاار الفصاال الثااانً ففااً االتصااال
المتزاما ال ٌتن االنتقال إلى الدالة التالٌة إلى بعد االنتهاء ما تنفٌل الدالة الحالٌة وفً يله الحالة ينا نضطر إلاى
تنفٌل تمك الدالاة نماى  Threadمنفصال وخاصاة ننادما تحتااج تماك الدالاة إلاى فتارة زمنٌاة لالنتهااء ففاً الدالاة
 Receiveنمى ابٌل المثال ٌبقى البرنامت فً وضع االنتظار إلى حاٌا ا تصال يامال البٌاناات المراامة لياا
فً حالة االتصال غٌر المتزاما ٌتن تنفٌل الدالة بشيل مبدئً ما خالل الدالة التً تبد بيمماة  Beginوفاً حالاة
ورود اتصال ما ٌتن إنهائها باااتخدان الدالاة التاً تباد بيمماة  Endحٌا ٌاتن اااتدنائها ماا خاالل Delegate
وياو الاـ  AsyncCallbackوٌميااا ا ٌاتن تمرٌاار  Objectماع دالااة الاـ Beginبشاايل IAsyncResult
 Interface Objectيالتالً:

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_(...
}

فً الجزء التالً ما يلا الفصل اٌتن الحدٌ نا معمارٌة الـ  Asynchronous TCP Socketويٌفٌة
إنشاء تطبٌق  Client/Serverباٌط بااتخدان معمارٌة البرمجة غٌر المتزامنة.
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 :412معمارية البرمجة غير المتزامنة في الـ :Asynchronous TCP Socket
ال تختمأ معمارٌة الـ Socketفً االتصال غٌر المتزاما يثٌرا نا االتصال المتزاما وناتطٌع ا نمخص
يله الفروق فقط بيٌفٌة إنهاء العممٌة وندن الحاجة لوجود  Threadجدٌد لتنفٌليا وٌبٌا الشيل  1.4معمارٌة
االتصال بااتخدان الـ: TCP Asynchronous Socket

الشيل  1.4وٌبٌا معمارٌة الـAsynchronous Client/Server TCP Socket
يما يو واضح فً الشيل  1.4فإا يل ما انحتاج إلٌه إلنشاء تطبٌق  Client/Serverبااتخدان معمارٌة
الـ Asynchronous TCP Socketما جانب الـ Serverوال يو إنشاء  TCP Socketونمل
الـ Bindلـه وتفعٌل الـ Listenيما يو فً االتصال المتزاما تماما ثن نأتً لمرحمة الـ Acceptوفً يله
المرحمة ٌتن ااتقبال طمب االتصال ما خالل الدالة  BeginAcceptوإنهاء نممٌة الموافقة نمى االنضمان ما
خالل الـ EndAcceptوبعد الموافقة نمى نممٌة االنضمان ٌميا البدء بعممٌة اإلراال و االاتقبال وٌتن للك
يما ٌمً يمثال:

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 فAsynchronous TCP Socket Server يما يو واضح فً المثال الاابق فإا نممٌة بناء الـ
:المراحل التالٌة
. المحددPort نمى الـListen ثن تفعٌل الـBind ونمل الـSocketتعرٌأ الـ
 ما خاللEnd_Accept حٌ ٌتن ما خاللها مناداة دالة الـBeginAcceptتفعٌل دالة الـ
 واللي ٌحتوي نمى تعرٌأSocket Object ومررنا معها الـAsyncCallback Delegate
. اخاااً ولٌتن ااتخدامه فً إنهاء نممٌة الموافقةSocketالـ
ً حٌ ال ترجع قٌن وٌجب ا تحتوي فvoid  ما النوعEnd_Accept ٌجب ا تيوا دالة
 وٌنطبق يلا الشيل نمى يافةIAsyncResult Interface تعرٌفها نمى بارومٌتر واحد ما نوع
. غٌر المتزاماSocket فً برمجة الـEndدوال الـ
 جدٌد لممتصل والهدأ ما يله العممٌة يو ا ٌتنSocket  قمنا بتعرٌأEnd_Accept فً دالة
. منفصلSocket وضع يل متصل نمى
 حٌ مررنا لها دالةBeginReceive Method فً نفس الدالة ٌتن بدء نممٌة االاتقبال بمناداة
 الخاص بالمتصل الجدٌد حٌ اتبد نممٌة االاتقبال ما للكSocket  والـEnd_Receive
ً مرة خرى فBeginReceive المتصل وٌميننا ما خاللها تيرار نممٌة االاتقبال بمناداة الدالة
. حٌ نند انتهاء نممٌة االاتقبال ٌتن ااتئنافها ما جدٌدEnd_Receive نهاٌة الدالة

-

-

-

 وإجراء نممٌة االتصال ما خاللTCP Socket  فيل ما انحتاجه يو إنشاءClientما فً جانب الـ
AsyncCallback  ما خاللEnd_Conncet  حٌ ٌتن مناداة الدالةBeginConncet الدالة
: وما ثن البدء بعممٌة اإلراال واالاتقبال ويما ٌمً يمثالDelegate

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 فAsynchronous TCP Socket Client يما يو واضح فً المثال الاابق فإا نممٌة بناء الـ
:المراحل التالٌة
 حٌ ٌتن ما خاللهاBeginConncet  وإنشاء نممٌة االتصال ما خالل الدالةSocketتعرٌأ الـ
IP  واللي ٌحتوي نمى الـIPEndPoint Object وٌمرر لها الـServerإجراء االتصال مع الـ
 الخاص بالاٌرفر وفً البارومٌتر الثانً ٌتن مناداة الدالةPort Number والـAddress
 ومررنا فً البارومٌتر الثالAsyncCallback Delegate  ما خاللEnd_Conncet
 اخاااً ولٌتن ااتخدامه فً إنهاءSocket واللي ٌحتوي نمى تعرٌأ الـSocket Objectالـ
.نممٌة االتصال مع الاٌرفر
 حٌ تبد نممٌةBeginReceive بعد االنتهاء ما إجراء نممٌة االتصال ونجاحها ٌتن مناداة الدالة
.االاتقبال
 حٌ تحولBegin_Send تتن نممٌة اإلراال ما خالل تمرٌر الراالة المراد إراالها إلى الدالة
 حٌ ٌتن إنهاء نممٌة اإلراال بااتدناء دالةBeginSend  وترال بااتخدان الدالةBytes إلى
.AsyncCallback Delegate  ما خالل الـEnd_Sendالـ

-

-

:Asynchronous UDP Socket  معمارية البرمجة غير المتزامنة في الـ:413
 ثنSocket تبد بتعرٌأ الـServer فإا نممٌة البرمجة ما طرأ الـUDPيما فً االتصال المتزاما فً الـ
 وإنهائها ما خالل الدالةBeginSendTo  والبدء بعممٌة اإلراال بااتخدان الدالةBindنمل الـ
 وإنهاء نممٌة االاتقبال ما خالل الدالةBeginReceive  ويللك االاتقبال ما خالل الدالةEndSendTo
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ً والبدء بعممٌة اإلراال واالاتقبال يما فSocket نيتفً بتعرٌأ الـClient وفً طرأ الـEndReceive
.UDP معمارٌة االتصال غٌر المتزاما ما خالل بروتويول الـ1.4  وٌبٌا الشيلServerالـ

Asynchronous Client/Server UDP Socket وٌبٌا معمارٌة الـ1.4 الشيل
 يً نفاها يما فً البرمجةUDP ٌتضح ا معمارٌة البرمجة غٌر المتزامنة فً الـ1.4 بناء نمى الشيل
ًالمتزامنة غٌر ا االختالأ يو فقط فً يٌفٌة تطبٌق دوال اإلراال واالاتقبال ويمثال نمى للك انقون ف
: وتنفٌل نممٌة االاتقبال واإلراال نمٌه ويما ٌمً يمثالServerالبداٌة 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 ويماSocket انحتاج فقط إلى تعرٌأ الـClientوفً 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
}

ما بنابة لعممٌة اإلراال يـ Multicastو  Broadcastفال تختمأ بشًء فقط بتطبٌق قواند اإلراال
واالاتقبال يتفعٌل الـ Broadcastنمى الـ Socketما خالل الـ SocketOptionفً حالة اإلراال
يـ Broadcastويللك نممٌة االنضمان إلى المجمونة فً حالة اإلراال و االاتقبال ما Multicast
 Groupوٌميا الرجوع إلى الفصل الثال لمزٌد ما المعمومات نا يٌفٌة تطبٌق للك.

الخالصة:
بٌنا فً يلا الفصل يٌفٌة تطبٌق قواند البرمجة غٌر المتزامنة نمى الـ Socketفً يال البروتويولٌا الـTCP
والـ UDPوبٌنا يٌأ ا معمارٌة البرمجة غٌر المتزامنة شبٌهة إلى حد بعٌد بعممٌة الـ ThreadPoolحٌ
ٌتن مناداة الدالة التً تحتوي نمى إنهاء العممٌة ما خالل  Delegateخاص ثن تمرٌر الـSocket Object
ما خالل دالة الـ Beginإلى دالة الـ Endحٌ

تحتوي نمى تعرٌأ الـ Socketاللي تن ااتخدامه فً نممٌة

االتصال .فً الفصل التالً اٌتن الحدٌ نا ااتخدان دوال الـ Streamingفً الـ .NETويٌفٌة إراال بٌانات
 Binaryويللك تطبٌق مفهون الـ Serializationإلراال  Objectsنبر الـ.Socket
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