Socket Vs Port

ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻮﮐﺖ و ﭘﻮرت وﺟﻮد دارد؟

در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،ﯾﮏ ﺳﻮﮐﺖ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط دو ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﻮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺴﺘﻬﻬﺎی دادﻫﺎی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آدرس آﯾﭙﯽ و ﺷﻤﺎره ﭘﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﭘﻮرت
)ﻧﺮم اﻓﺰار( ﻧﻮﻋﯽ اﺗﺼﺎل داده ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل داده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﭘﻮرﺗﻬﺎی
 TCPو  UDPﺑﺮای ﺗﺒﺎدل داده ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﭘﻮرﺗﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﻮﮐﺖ ) (Socketﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾﮏ ﺳﻮﮐﺖ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط دو ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺳﻮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی دادهای ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺮ
ﺳﻮﮐﺖ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮدازش ﯾﺎ رﺷﺘﻪ در ﺣﺎل ارﺗﺒﺎط آدرس دﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دو ﻧﻮع ﺳﻮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺳﻮﮐﺖ ﻓﻌﺎل )active
 (socketو ﺳﻮﮐﺖ ﻣﻨﻔﻌﻞ ) (passive socketوﺟﻮد دارد .ﺳﻮﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺳﻮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ اﺗﺼﺎل داده
ﺑﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﮐﺖ ﻓﻌﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻫﺮ دو اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﺗﺼﺎل
از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ .ﯾﮏ ﺳﻮﮐﺖ ﻣﻨﻔﻌﻞ در ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ورودی
اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﻮﮐﺖ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﺳﻮﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺳﻮﮐﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ
آدرس ﺳﻮﮐﺖ ﻣﺤﻠﯽ )آدرس آیﭘﯽ ﻣﺤﻠﯽ و ﺷﻤﺎره ﭘﻮرت( ،آدرس ﺳﻮﮐﺖ راه دور و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺗﺒﺎدل )ﻣﺜﻞ (TCP, UDP
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﻮرت ) (Portﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾﮏ ﭘﻮرت ﻧﻮﻋﯽ اﺗﺼﺎل داده ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل داده ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﻓﻀﺎی
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﭘﻮرتﻫﺎی  TCPو  UDPﺑﺮای ﺗﺒﺎدل داده ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و
اﯾﻦﻫﺎ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﭘﻮرتﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻮرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺷﻤﺎره اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ آن ﮐﻪ ﺷﻤﺎره
ﭘﻮرت ﻧﺎم دارد ،آدرس آیﭘﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ آن و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺗﺒﺎدل داده ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
ﺷﻤﺎره ﭘﻮرتﻫﺎ در ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از ﺧﺪﻣﺎت رزرو ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﮑﻦ ﭘﻮرت ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در
آن ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭘﻮرتﻫﺎ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺗﻮاﻟﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ .در اﺻﻞ از اﺳﮑﻦ ﭘﻮرت ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢ آن را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻮﮐﺖ و ﭘﻮرت وﺟﻮد دارد؟
ﯾﮏ ﺳﻮﮐﺖ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط دو ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﻮرت ﻧﻮﻋﯽ اﺗﺼﺎل داده ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل داده ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ
ﻓﻀﺎی ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﯾﮏ ﺳﻮﮐﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻮرت ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻮرت
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﻮﮐﺖ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻮرت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر اﺗﺼﺎﻻت ورودی اﺳﺖ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻮﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﭘﻮرت ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ.
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