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  مقدمه

   ��و�� و ������ �ن در ��� ه�� آ��������

تاكنون . كامپيوترها و ساير دستگاه هاي شبكه اي به منظور ارتباط با يكديگر از پروتكل استفاده مي نمايند   

كه مشتمل بر  TCP/IP. پروتكل هاي متعددي در عرصه شبكه هاي كامپيوتري طراحي و پياده سازي شده است 

. ت كه از آن در اينترنت استفاده مي گرددخانواده اي از پروتكل هاي شبكه اي است ، نمونه اي در اين زمينه اس

هر پروتكل موجود .اينترنت متشكل از شبكه هاي جداگانه متعددي است كه توسط روتر به يكديگر متصل شده اند 

  .مشخصي است  "با يك هدف خاص طراحي و داراي وظايف از قبل تعريف شده و كامال TCP/IPدر خانواده 

� ��و��� ����TCP/IP  

TCP/IP    اينترنت بعنوان . ، يكي از مهمترين پروتكل هاي استفاده شده در شبكه هاي كامپيوتري است

پروتكل ، مجموعه . بزرگترين شبكه موجود ، از پروتكل فوق بمنظور ارتباط دستگاه هاي متفاوت استفاده مي نمايد

  .است قوانين الزم بمنظور قانونمند نمودن نحوه ارتباطات در شبكه هاي كامپيوتري 

، استفاده و  TCP/IPامروزه اكثر شبكه هاي كامپيوتري بزرگ و اغلب سيستم هاي عامل موجود از پروتكل 

از ويژگي . ، امكانات الزم بمنظور ارتباط سيستم هاي غيرمشابه را فراهم مي آورد TCP/IP. حمايت مي نمايند

ء بر روي محيط هاي متفاوت ، ضريب اطمينان قابليت اجرا: هاي مهم پروتكل فوق ، مي توان به مواردي همچون 

از پروتكل فوق، بمنظور دستيابي به اينترنت و استفاده از سرويس . باال ،قابليت گسترش و توسعه آن ، اشاره كرد 

و  TCP/IPتنوع پروتكل هاي موجود در پشته . هاي متنوع آن نظير وب و يا پست الكترونيكي استفاده مي گردد

سيستماتيك آنها با يكديگر، امكان تحقق ارتباط در شبكه هاي كامپيوتري را با اهداف متفاوت ، ارتباط منطقي و 

 IPتبديل نام كامپيوتر به آدرس : فرآيند برقراري يك ارتباط ، شامل فعاليت هاي متعددي نظير . فراهم مي نمايد

دهي و روتينگ داده ها بمنظور  معادل ، مشخص نمودن موقعيت كامپيوتر مقصد ، بسته بندي اطالعات ، آدرس
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انجام  TCP/IPارسال موفقيت آميز به مقصد مورد نظر ، بوده كه توسط مجموعه پروتكل هاي موجود در پشته 

 .گيردمي

TCP/IP    از . است 2000، پروتكلي استاندارد براي ارتباط كامپيوترهاي موجود در يك شبكه مبتني بر ويندوز

برقراري ارتباط از طريق پروتكل هاي متعددي . پروتكل فوق، بمنظور ارتباط در شبكه هاي بزرگ استفاده مي گردد

،  TCP/IPهر يك از پروتكل هاي موجود در پشته . اليه مجزا سازماندهي شده اند ، ميسر مي گردد چهاركه در 

در زمان ايجاد يك ارتباط ، ممكن است در يك . مي باشند ) برقراري ارتباط( داراي وظيفه اي خاص در اين زمينه 

، داراي قابليت تفكيك و تمايز يك  TCP/IP. لحظه تعداد زيادي از برنامه ها ، با يكديگر ارتباط برقرار نمايند

برنامه موجود بر روي يك كامپيوتر با ساير برنامه ها بوده و پس از دريافت داده ها از يك برنامه ، آنها را براي برنامه 

از محلي به  TCP/IPنحوه ارسال داده توسط پروتكل . متناظر موجود بر روي كامپيوتر ديگر ارسال مي نمايد

 . با فرآيند ارسال يك نامه از شهري به شهر، قابل مقايسه است محل ديگر ، 

برنامه فوق . ، با فعال شدن يك برنامه بر روي كامپيوتر مبدا آغاز مي گردد  TCP/IPبرقراري ارتباط مبتني بر 

ن و ،داده هاي مورد نظر جهت ارسال را بگونه اي آماده و فرمت مي نمايد كه براي كامپيوتر مقصد قابل خواند

در ادامه آدرس كامپيوتر ) . مشابه نوشتن نامه با زباني كه دريافت كننده ، قادر به مطالعه آن باشد. ( استفاده باشند

پس ) . مشابه آدرس گيرنده كه بر روي يك نامه مشخص مي گردد( مقصد ، به داده هاي مربوطه اضافه مي گردد 

، در طول شبكه ) درخواستي براي تائيد دريافت در مقصد ( في از انجام عمليات فوق ، داده بهمراه اطالعات اضا

عمليات فوق ، ارتباطي به محيط انتقال شبكه بمنظور انتقال اطالعات . بحركت درآمده تا به مقصد مورد نظر برسد

 .نداشته ، و تحقق عمليات فوق با رويكردي مستقل نسبت به محيط انتقال ، انجام خواهد شد 
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   TCP/IP  ��� ه�� ��و���

TCP/IP  فرآيندهاي الزم بمنظور برقراري ارتباط را سازماندهي و در اين راستا از پروتكل هاي متعددي ،

بمنظور افزايش كارآئي در تحقق فرآيند هاي مورد نظر، پروتكل ها در اليه . استفاده مي گردد TCP/IPدر پشته 

درس دهي در انتها قرار گرفته و بدين ترتيب كامپيوترهاي اطالعات مربوط به آ. هاي متفاوتي، سازماندهي شده اند 

كامپيوتري كه بعنوان  "در اين راستا، صرفا. موجود در شبكه قادر به بررسي آن با سرعت مطلوب خواهند بود

كامپيوتر مقصد معرفي شده است ، امكان باز نمودن بسته اطالعاتي و انجام پردازش هاي الزم بر روي آن را دارا 

، از يك مدل ارتباطي چهار اليه بمنظور ارسال اطالعات از محلي به محل ديگر استفاده مي  TCP/IP. د بودخواه

  .نمايد

   Application ,Transport ,Internet  وNetwork Interface  اليه هاي موجود در پروتكل ،

TCP/IP هر يك از پروتكل هاي وابسته به پشته .مي باشندTCP/IP رسالت خود ، در يكي از اليه  ، با توجه به

  .هاي فوق، قرار مي گيرند
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  بررسي برخي از پروتكل هاي معمول در اينترنت

  ��١و��� ه�� ��&�ل در ��� $�ر#�د#�"� از 

 

 :  HTTPپروتكل  •

 هر. در اينترنت همانند ساير شبكه هاي كامپيوتري از پروتكل هاي متعدد و با اهداف مختلف استفاده مي گردد

استفاده نموده و ترافيك ) بسته هاي اطالعاتي (پروتكل از يك ساختار خاص براي ارسال و دريافت اطالعات 

 .مختص به خود را در شبكه ايجاد مي نمايد 

 HTTP   ) برگرفته ازHyper Text Transfer Protocol  (  يكي از متداولترين پروتكل هاي ،

  .اط بين سرويس گيرندگان و سرويس دهندگان وب را برعهده دارد است كه مسئوليت ارتب applicationاليه 

دنياي شبكه هاي كامپيوتري داراي عمري چند ساله است و بسياري از كاربران ، ضرورت استفاده از شبكه را 

عموميت اينترنت، رشد و گسترش شبكه هاي . دريافتند  1990همزمان با متداول شدن اينترنت در اوايل سال 

اينترنت نيز با سرعتي باورنكردني رشد و امروزه شاهد ايجاد ده ها ميليون وب . ي را به دنبال داشته است  ركامپيوت

 . سايت در طي يك سال در اين عرصه مي باشيم 

با اين كه پروتكل . استفاده مي نمايند  HTTPاينترنت از پروتكل   تمامي وب سايت هاي موجود بر روي

HTTP تكل هاي ديگري نظير با استفاده از پروIP  وTCP  ماموريت خود را انجام مي دهد ، ولي اين پروتكل

                                      

1 Application 
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HTTP  است كه به عنوان زبان مشترك ارتباطي بين سرويس گيرنده و سرويس دهنده وب به رسميت شناخته

 به گوش HTTPدر واقع مرورگر وب صداي خود را با استفاده از پروتكل . آن استفاده مي گردد   شده و از

  . سرويس دهنده وب رسانده و از وي درخواست يك صفحه وب را مي نمايد

(  و سرويس دهندگان وب )  IEنظير ( به منظور انجام يك تراكنش موفقيت آميز بين سرويس گيرندگان وب 

، مرورگر اطالعات  TCP/IPپروتكل  handshakeپس از . ، به اطالعات زيادي نياز خواهد بود )  IISنظير 

 .براي سرويس دهنده وب ارسال مي نمايد   گسترده اي را 

سرويس گيرندگان وب به منظور استفاده از خدمات سرويس دهندگان وب از مجموعه پتانسيل هاي ارائه شده 

 :استفاده مي نمايند  HTTPتوسط پروتكل ) دستورات ( 

� GET  : وي سرويس دهنده وب را مي نمايد بر رسرويس گيرنده وب درخواست يك منبع موجود  

� POST  : سرويس گيرنده وب اطالعاتي را براي سرويس دهنده وب ارسال مي نمايد .  

� PUT  : سرويس گيرنده وب يك مستند جايگزين را براي سرويس دهنده وب ارسال مي نمايد .  

� HEAD  :روي سرويس  سرويس گيرنده وب اطالعات خاصي را در ارتباط با يك منبع موجود بر

  ) عدم نياز به خود منبع ( درخواست مي نمايد                     دهنده 

� DELETE  : سرويس گيرنده وب درخواست حذف يك سند موجود بر روي سرويس دهنده را

  . مي نمايد 

� TRACE  : از متد فوق . سرويس گيرندگان وب ، پراكسي مربوط به خود را تعريف مي نمايند

  . د اشكال زدائي استفاده مي گردد اغلب در موار
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� OPTIONS  : ساير پتانسيل هاي موجود به منظور كار بر روي يك سند توسط يك سرويس

  . گيرنده وب درخواست مي گردد 

� CONNECT  : سرويس گيرنده وب به عنوان يك پراكسي به يك سرويس دهندهHTTPS 

 . متصل مي گردد 

  

• Https : 

است كه در ان اطالعاتي كه بين سرور و رايانه شخصي مبادله مي  Secure Httpيا  Httpنسخه امن شده 

  .شود وبه صورت رمز در مي ايد تا در بين راه ربوده نشود

  

  

 : DNSپروتكل  •

DNS  از كلماتDomain Name System  اقتباس و يك پروتكل شناخته شده در عرصه شبكه

به منظور ترجمه اسامي كامپيوترهاي ميزبان و  از پروتكل فوق. اينترنت است  "هاي كامپيوتري خصوصا

Domain  به آدرس هايIP استفاده مي گردد.  
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DNS  ،در حد و اندازه يك شبكه  "زماني كه اينترنت تا به اين اندازه گسترش پيدا نكرده بود و صرفا

در آن زمان ، اسامي كامپيوترهاي ميزبان به صورت دستي در فايلي با نام . كوچك بود ، استفاده مي گرديد 

HOSTS  هر سايت و يا . فايل فوق بر روي يك سرويس دهنده مركزي قرار مي گرفت . درج مي گرديد

همزمان با . استفاده مي نمود كامپيوتر كه نيازمند ترجمه اسامي كامپيوترهاي ميزبان بود ، مي بايست از فايل فوق 

گسترش اينترنت و افزايش تعداد كامپيوترهاي ميزبان ، حجم فايل فوق نيز افزايش و امكان استفاده از آن با مشكل 

  معرفي گرديد DNSتكنولوژي  1984با توجه به مسائل فوق ، در سال ). افزايش ترافيك شبكه ( مواجه گرديد 

  

DNS  مشابه ريشه ( است كه بر روي ماشين هاي متعددي مستقر مي شود  "بانك اطالعاتي توزيع شده "، يك

امروزه اكثر شركت ها و موسسات داراي يك سرويس ) . هاي يك درخت كه از ريشه اصلي انشعاب مي شوند 

كوچك در سازمان خود مي باشند تا اين اطمينان ايجاد گردد كه كامپيوترها بدون بروز هيچگونه  DNSدهنده 

 "و اكتيو دايركتوري استفاده مي نمائيد، قطعا 2000در صورتي كه از ويندوز . مشكلي ، يكديگر را پيدا مي نمايند 

شركت مايكروسافت در ابتدا . ده مي شود ، استفا IPبه منظور ترجمه اسامي كامپيوترها به آدرس هاي  DNSاز 

  Windows Internet Name Serviceخود را با نام   DNSنسخه اختصاصي سرويس دهنده 

)WINS   ( از پروتكل سرويس دهنده فوق مبتني بر تكنولوژي هاي قديمي بود و . طراحي و پياده سازي نمود

بنابراين طبيعي بود كه شركت مايكروسافت . نبودند  DNSهائي استفاده مي گرديد كه هرگز داراي كارائي مشابه 

 . حركت كند  DNSفاصله گرفته و به سمت  WINSاز 

  

براي يك سرويس  DNSدر مواردي كه كامپيوتر شما اقدام به ارسال يك درخواست مبتني بر  DNSاز پروتكل 

در صورتي كه در مرورگر خود  "المث.مي نمايد ، استفاده مي شود  Domainدهنده نام به منظور يافتن آدرس 
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از كامپيوتر شما و به مقصد  DNSمبتني بر يك درخواست را تايپ نمائيد ،  www.yahoo.comآدرس 

  .است ياهووب سايت  IPماموريت درخواست ارسالي ، يافتن آدرس . صادر مي شود  DNSيك سرويس دهنده 

 

 

  : DHCPپروتكل  •

به  را بصورت پويا IP به شما اجازه مي دهد ادرسهاي (DHCP) پروتكل پيكربندي پوياي ميزبان

هاي تهيه شده و به  از مخزني از آدرس IP آدرس هاي. كامپيوترها و وسايل جانبي روي شبكه اختصاص دهيد

وقتي اين مسئله را در . قت خواهد بود بصورت دائم و مو IP اختصاص آدرس. كامپيوترها اختصاص داده مي شوند

ماسك زير شبكه و آدرس دروازه اختصاص دهيد در مي  IP آدرس يد كه بايد به هر كامپيوتر مشتري ،نظر بگير

  .اختصاص آدرس ها بسيار باالست يابيد كه احتمال خطا در

DHCP يك محيط پويا ايجاد مي كند كه آدرس هاي IP روي شبكه  را به كامپيوترها و وسايل جانبي

نمي شويد و اختصاص  بصورت دستي روبه رو IP دردسرهاي اختصاص آدرسبا اين روش با . اختصاص مي دهد

  .به كامپيوترها با دقت بااليي انجام مي گيرد IP آدرس هاي

و  DNS ، ماسك زير شبكه، دروازه پيش ساخته، آدرس سرور IP وظيفه دارد آدرس DHCP سرور

روي شبكه  مپيوتر يا وسيله ايهر كا DHCP مشتري. ارائه دهد DHCP را به مشتري WINS آدرس سرور

براي اولين بار راه  DHCP هنگامي كه يك مشتري. پيكربندي شده است IP است كه براي كسب پوياي آدرس

را نشان مي دهند  DHCP DISCOVER مشتري يك پيغام. مي گردد IP اندازي مي شود بدنبال آدرس
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پيام نمايش داده شده نام ميزبان . ست مي كنددرخوا را DHCP فرستاده شده به همه سرورهاي IP كه قرارداد

  .را ارائه مي كند مشتري MAC مشتري و آدرس سخت افزار

 آدرس DHCP OFFER كه روي زير شبكه قرار دارد توسط پيام DHCP در مرحله بعد يك سرور

IP پيشنهادي به همراه ماسك زير شبكه و قرارداد IP اين پيام آدرس. را ارائه مي كند IP رسرو DHCP  را

  .نيز شامل مي شود

 DHCP را دريافت مي كند يك پيام DHCP OFFER هنگامي كه مشتري اولين پيام

REQUEST به همه سرورهاي DHCP اين  .شبكه مي فرستند و پذيرش پيشنهاد ارائه شده را اعالم مي كند

 بقيه سرورهاي .است اي را در بر مي گيرد كه مشتري با آن موافقت نموده DHCP سرور IP پيام آدرس

DHCP منتظر مي مانند تا هنگامي كه مشتري ديگري درخواست آدرس IP به آن درخواست پاسخ  داشت

  .تاييد براي مشتري مي فرستد كه با پيشنهادش موافقت شده يك پيام DHCP درنهايت سرور. دهند

  

 

 

  : FTPپروتكل  •

اده از منابع اطالعاتي و حركت از سايتي به سايت ديگر تصوير اوليه اينترنت در ذهن بسياري از كاربران، استف

بسياري از . است و شايد به همين دليل باشد كه اينترنت در طي ساليان اخير به سرعت رشد و متداول شده است 

  .كارشناسان اين عرصه اعتقاد دارند كه اينترنت گسترش و عموميت خود را مديون سرويس وب مي باشد 

براي بسياري از ما اين سوال مطرح خواهد شد كه چه نوع . س وب را از اينترنت حذف نمائيم فرض كنيد كه سروي
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استفاده اي را مي توانيم از اينترنت داشته باشيم ؟ در صورت تحقق چنين شرايطي ، يكي از عملياتي كه كاربران قادر 

ير نمونه فايل هاي ديگر با استفاده از به انجام آن خواهند بود ، دريافت داده ، فايل هاي صوتي ، تصويري و سا

  .است)  File Transfer Protocolبرگرفته از ( FTPپروتكل 

FTP  مانند ،HTTP  كه محتواي وب را منتقل مي كند ياSMTP  كه ايميل ها را منتقل مي كندFTP 

، دانلود  FTPز كاربرد هاي يكي ا. هم ساده ترين راه براي تبادل فايل از يك كامپيوتر به كامپيوتر ديگر مي باشد 

به خاطر استفاده اين پروتكل از يك پورت مجزا كه .موزيك و برنامه هاي كاربردي از وب سايت ها مي باشد 

هم آدرس  FTPمانند آدرسهاي وب سايت ها ، . است عمل دانلود بسيار سريع انجام مي شود  21پورت شماره 

، اين پروتكل بر روي هارد ديسك كامپيوتر سرور فضاي مخصوص خود را دارد چون همانند يك وب سايت 

  :معموالً اگر آدرس يك وب سايت مانند آدرس زير باشد . مشخصي را اشغال مي كند 

http://www.domain.com   

  :آن سايت به اين صورت است  FTPآدرس 

ftp://ftp.domain.com   

FTP  در انتقال فايل بسيار قويتر ازHTTP تب پيچيده تر از است ولي به مراHTTP  جهت .مي باشد

، Cute FTP. نياز داريد  FileZillaشما به نرم افزارهاي سرويس دهنده مانند  FTPاستفاده از پروتكل 

WSFTP  وFTP Voyager  نيز نمونه هاي ديگري هستند.  
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   FTPو�*(�)�� 

داراي حداكثر انعطاف الزم و در عين حال امكان پذير به منظور استفاده در شبكه هاي مختلف با  FTPپروتكل 

اين پروتكل امكان استفاده از سيستم فايل را مشابه يونيكس و يا خط دستور ويندوز در . توجه به نوع شبكه است 

ي ارسال داده با نوع هاي مختلف مي داراي امكانات حمايتي الزم برا FTPپروتكل . اختيار كاربران مي گذارد 

از  Aplicationمعموالٌ پروتكل هاي اليه . استفاده مي كند  TCPمنحصراٌ از پروتكل  FTPپروتكل . باشد 

TCP  پروتكل . استفاده مي نمايندFTP  از پورت شماره . براي انجام وظايف محوله از دو پورت استفاده مي كند

  . براي گوش دادن به فرامين استفاده مي نمايد  21شماره  براي ارسال داده و از پورت 20

 

  FTP$�ر#�ده��

استفاده طراحان و مديران وب سايت ها براي انتقال محتواي سايت ها مي باشد كه در  FTPيكي از كاربرد هاي 

اجاره  ISPز زماني كه شما فضايي را براي سايت خود ا. دارند  FTPحال حاضر اين افراد بيشترين استفاده را از 

مي دهند تا عمل انتقال فايل ها را از كامپيوتر خود به وب سرور و  FTPمي كنيد به شما حداقل يك آدرس 

  .بالعكس انجام دهيد 

   FTPخدمات ارائه شده توسط 

  . تهيه ليستي از فايل هاي موجود از سيستم فايل كامپيوتر از راه دور  .1

  . كامپيوتري از راه دور  حذف ، تغيير نام و جابجا كردن فايل هاي .2

  . كامپيوتر از راه دور ) دايركتوري ( جستجو در شاخه هاي  .3

  . ايجاد يا حذف شاخه روي كامپيوتر از راه دور  .4

  . انتقال فايل از كامپيوتر راه دور به كامپيوتر ميزبان  .5
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  . انتقال فايل و ذخيره آن از كامپيوتر ميزبان به كامپيوتر راه دور  .6

 رويس گيرنده و سرويس دهندهسارتباط بين  .7

 TCPبين برنامه سرويس دهنده و سرويس گيرنده بايد دو ارتباط همزمان از نوع  "نشست  "براي شروع يك 

  . گفته مي شود  "كانال"، يك TCPبه هريك از اين ارتباطات در ادبيات پروتكل . برقرار شود 

  : اين دو كانال عبارتند از 

  . از سرويس دهنده كه روي آن داده ها مبادله مي شوند  20با پورت شماره  TCPيك ارتباط : كانال داده 

كه روي آن فرامين الزم براي مديريت فايل ها رد و  21با پورت شماره  TCPيك ارتباط : كانال فرمان 

  . بدل مي شوند 

ن بدون قطع جريان دليل لزوم برقراري دو كانال مجزا بين سرويس دهنده و سرويس گيرنده آن است كه بتوا

بعنوان مثال در حين انتقال يك فايل مي توان روي كانال فرمان دستور . داده ها فرامين را به طور همزمان مبادله كرد 

  . لغو انتقال يا تغيير مورد انتقال را صادر كرد 

بدين . ي شود انجام م "پيش زمينه"همه عمليات انتقال فايل در  FTPذكر اين نكته ضروريست كه در پروتكل 

مانند سيستمهايي مثل مديريت چاپ كه درخواست هاي چاپ پرونده را به صف كرده و  FTPمعني كه پروتكل 

  . يك به يك آنها را رسيدگي مي كند ، نيست و عمليات انتقال فايل را به صورت بالدرنگ انجام مي دهد 

يريت ارتباط روي كانال فرمان را به عهده ، دو پروسه همزمان ايجاد مي كند كه يكي وظيفه مد FTPپروتكل 

وظيفه پروسه ديگر مديريت انتقال داده هاست و به . ناميده مي شود  PIيا پروسه  "مفسر پروتكل"داشته و اصطالحاٌ 

DTP  پروسه . معروف است  "پروسه انتقال داده"ياPI  و پروسه  21هميشه به پورت شمارهDTP  به پورت

  . مقيد شده اند 20شماره 
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 �+��,�FTP  �#HTTP    

كه يك حاكم  HTTPسرويس دهنده استفاده مي نمايد بر خالف  –از مدل سرويس گيرنده  FTPپروتكل 

مطلق در عرصه مرورگرهاي وب و سرويس دهندگان وب است ، نمي توان ادعاي مشابهي را در رابطه با اين 

 FTPويس گيرندگان و سرويس دهندگان داشت و هم اينك مجموعه اي گسترده از سر FTPپروتكل را در 

  . وجود دارد 

  FTPمعايب و نواقص 

FTP  اين قابليت را ندارد كه بتوان همانند پروتكلTelnet  ، برنامه اي را بر روي ماشين از راه دور اجرا كرد

  . بلكه فقط روشي سريع ، ساده و مطمئن براي خدمات كاربران راه دور محسوب مي شود 

FTP  رمزنگاري را پشتيباني نمي كند هيچ گونه .FTP  حتي كلمات عبور را نيز بصورت رمز نشده انتقال مي

  . دهد و بدين ترتيب اجازه سو استفاده آسان از سيستم را مي دهد 

FTP  به عنوان يك روش امن مورد توجه نيست مگر اينكه درون يك كانال امن مانندSSL  ياIPsec  قرار

  .گيرد 
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 : SMTP  تكل وپر •

 هاي از اين پروتكل براي ارسال پيام. است Simple Mail Transfer Protocol مخفف عبارت

الكترونيكي استفاده  هاي اين پروتكل امروزه ديگر براي خواندن پيام. شود استفاده مي (E-mail)الكترونيكي

 .شود نمي

ي هاده از آدرسستفاابا ه به گيرنده فرستندرا از نيكي ولكتري امسيريابي نامههال و ساار SMTP  تكل وپر

بين  TCP  ل تصااست كه يك رت ابدين صو، تكلوپر يند اعملكر. زدپذير ميسانمكاا  نيكيولكتراپست 

ه نيكي فرستندولكتراپست ه آدرس يسگيرندوسر، سپس. دميشو   اربرقر SMTP  ه هندديسوسره و يسگيرندوسر

 ،ندروستي پيش دربه ق حل فوامر تي كه رصودر . ساندرميه هندديسوسرع طالابه را ) ها( هگيرندو ) ها(

ميكند تا ش تاله هندديسوسراز آن پس . منتقل ميكنده هندديسوبه سررا نيكي ولكتري انامهه يسگيرندوسر

ه، به ل به گيرندتحوياي بروم آن را لزرت صودر يا داده نيكي تحويل ولكتراپستوق به صندرا نيكي ولكتري انامه

  .ي ديگر ارسال نمايد دهنده سرويس

SMTP اين پروتكل انتقال صحيح پست الكترونيكي را بر عهده دارد و براي . قرارداد ساده انتقال نامه است

انتقال پست الكترونيكي با برقراري . كند استفاده مي) اي رشته(اي از دستورات ساده اسكي  انجام اين كار از دنباله

تواند گيرنده نهايي يا  ماشين مقصد مي. گيرد ماشين مقصد صورت مي 25از ماشين مبدأ به پورت  TCPيك اتصال 

شوند و پاسخ اين دستورات از  توسط فرستنده ايجاد و به گيرنده فرستاده مي SMTPدستورات . يك واسط باشد

، )اي جهت ارسال وجود داشته باشد نامه( شود و اين كار تا زماني كه ارتباط قطع نشود گيرنده به فرستنده ارسال مي

  .ادامه دارد
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 : POP3 پروتكل •

استاندارد براي دريافت ايميل از ) قانون(پروتكل  است و يك Post Office Protocol 3 مخفف عبارت   

هاي شما را بدون مراجعه مستقيم به صندوق پستي با استفاده از  است كه نامه به طور خالصه كارش اين. سرور است

هاي موجود در  نامه فرض تمام در حالت پيش. كند مي بر روي هارد ذخيره Outlook افزارهاي ويژه مثل نرم

گردند حتي اگر  سرور حذف مي محلي منتقل شده و از روي Inbox از روي سرور به پوشه Inbox پوشه

 از مزاياي. شناسيد خودداري كنيد ي نامه را نمي كه گيرنده هايي ويروسي باشند بنابراين از باز كردن و خواندن نامه

pop3  كه به صورتاين است OffLine (هاي  توانيد نامه نيز مي) عدم اتصال به سرور پست الكترونيك

  .ايد ببينيد را كه قبالً دانلود كرده الكترونيكي خود

 ي ها در پوشه ها سعي كنيد حجم و تعداد نامه افزايش سرعت دستيابي به پيام در استفاده از اين پروتكل براي: توجه

Inbox كم باشد  دهنده سرويسروي  بر.  

 

 : IMAP پروتكل •

يك پروتكل  POP3 است و همانند Internet Message Access Protocol مخفف عبارت    

 پس POP3 در. باشد مي POP3دريافت ايميل از سرور است اما داراي مزايايي نسبت به پرتكل استاندارد براي

را خواهيد داشت كه  اين امكان IMAP شما از طريق. شود ها از روي سرور پاك مي ها، ايميل از دريافت ايميل

هاي  نامه ، جستجو كنيد ، پوشه بسازيد هاي خود از روي سرور ، درون ايميلهاي خود بدون دانلود كردن ايميل

اين امكانات  . جديد چك كنيد هاي الكترونيكي خود را براي نامه mailbox الكترونيكي را پاك كنيد و

 IMAP ترين موارد استفاده از يكي از پر استفاده. مي شود POP3 جاي به IMAPايگزينيباعث ج  بتدريج

 مثال در شركتي كه بايد چند نفر اجازه دسترسي به پست الكترونيك شركت را داشته باشند حالت اشتراكي است

IMAP راه حل مناسبي است.  
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  POP3  و IMAP ��و�� دو � �,��+�

را مرور كرده و   دهنده سرويس روي Inbox ي الكترونيكي موجود در پوشههاي  نامه pop3 پروتكل .1

 IMAP پروتكل. كند كامپيوتر شما دانلود مي هاي جديد را يك مرتبه و خيل سريع بر روي تمام پيام

دانلود كرده و زماني كه شما قصد خواندن آن پيام را  هاي جديد را تمام پيام  (Headers) سربرگ

به همين دليل سرعت . كند آنگاه پيام را بر روي سيستم شما دانلود مي كنيد آن كليك مي داريد و بر روي

 .باشد تر مي كم IMAP در ها بازيابي پيام

ي پست الكترونيكي ارتباط نداريد نيز قابل دسترس خواهد  سرويس دهنده زماني كه با) pop3 پروتكل  .2

 .ي پست الكترونيكي در ارتباط باشيد دهحتماً بايد با سرويس دهن IMAP پروتكل بود ولي در

كامپيوتر بررسي  هاي پستي خود را تنها از روي يك در مواردي مفيد است كه شما نامه pop3 پروتكل  .3

هاي پستي خود را بررسي  نامه...) و  منزل، اداره(خواهيد از روي چند كامپيوتر  كنيد ولي مواقعي كه مي مي

 .بود يدتر خواهدمف imap كنيد استفاده از پروتكل

ذخيره شده است از  Sent-mail ي هايي كه در پوشه هاي شما از جمله پيام پيام IMAP در پروتكل  .4

 .روي كامپيوتر ديگر قابل مشاهده نيست

شود و شما تنها به همان  از روي سرويس دهنده پاك مي Inbox ي هاي پوشه پيام pop3 در پروتكل  .5

 هاي ايجاد شده بر روي سرويس دهنده قابل تمام پوشه IMAP وتكلدسترسي داريد ولي در پر ها پيام

 .گردد مي مشاهده و قابل پيمايش خواهد بود و تغييرات انجام شده بر روي سرويس دهنده نيز اعمال

 Send/Receive ي براي دستيابي به آخرين بروزرساني بايد بر روي دكمه pop3 در پروتكل  .6

صورت خودكار بروزرساني  همواره با رسيدن پيام جديد خود به IMAP كليك كنيد ولي در در پروتكل

 .گردد مي
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شوند مشكل محدوديت  فضاي هارد ديسك ذخيره مي ها بر روي به دليل اينكه پيام pop3 در پروتكل  .7

را  MailBox ها فضاي به دليل اينكه پيام IMAP پروتكل فضاي جعبه پستي را نخواهيد داشت، اما در

 .شويد محدوديت فضا روبرو مي ند ممكن با مشكلك اشغال مي

كنند ولي به دليل پيچيدگي  را پشتيباني مي POP3 هاي پست الكترونيكي پروتكل ها و برنامهISP تمام  .8

را پشتيباني  IMAP هاي پست الكترونيكي پروتكل برنامه ها وISP تعداد كمي از IMAP پروتكل

 .كنند مي

ربري ميل از يك سيستم به سيستم ديگر آسان است، ولي در انتقال حساب كا IMAP در پروتكل .9

شود مشكل است و ممكن  ها به صورت فايل بر روي سيستم ذخيره مي دليل اينكه ميل به POP3 پروتكل

پذير  سيستم فايل امكان ي ديگر به دليل پشتيباني نكردن از آن نوع ها از يك برنامه به برنامه انتقال ميل است

  .نباشد
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 :TELNET   پروتكل •

يك پروتكل در شبكه است كه در انواع شبكه ها از جمله شبكه هاي محلي و اينترنت كاربرد هاي فراوان دارد 

  . و براي برقراري ارتباطات دو طرفه بين دستگاه ها استفاده مي شود

اين ارتباط به . بيددر واقع بوسيله تلنت شما مي توانيد به خط فرمان يك سيستم به صورت ريموت دسترسي يا

اطالعات كاربري كه ارتباط برقرار كرده . برقرار مي شود TCPببيتي انتقال ديتا در  8وسيله ي يك ترمينال مجازي 

 IETFايجاد شد و به زودي توسط  1969تلنت در سال . به صورت دروني با اطالعات ارتباط آميخته خواهد شد

  .را كسب كرد -يكي از اولين استاندارد ها در اينترنت – STD8استاندارد 

به صورت پيش . استفاده ميشود Client /Server –سروري /در واقع از تلنت بيشتر در ارتباطات كاربري

، پورتي كه برنامه تلنت سرور در آن به گوش ايستاده  TCP/IPدر پروتكل  23فرض اين ارتباط از طريق پورت 

براي مثال شما قصد برقراري ارتباط از نوع تلنت با سروري را داريد ، براي اين كار با برقرار . داست، برقرار مي شو

به ورودي تلنت سرور مورد نظر متصل مي  -كه پورتي پيش فرض است – 23كردن اين ارتباط از طريق پورت 

ي شده است، اجازه هاي برنامه ريز IETFبرنامه تلنت در سرور كه با پروتكل هاي رسميت يافته در . شويد

دسترسي شما را بررسي كرده و در صورت لزوم از شما پسورد و نام كاربري را دريافت كرده و سپس خط فرمان يا 

Shell سرور را در اختيار شما قرار ميدهد .  

 ، برقراري ارتباط با خدمتي خاص در Remote loginامروزه استفاده از تلنت براي ورود هاي از را دور با 

براي مثال در كار اشكال يابي و نگهداري در سرور ها ، شما مي . سرور و كار اشكال يابي مورد استفاده قرار ميگيرد

سرور متصل شده و با اجراي دستورات و مشاهده پاسخ هاي  SMTPتوانيد با تلنت به سروري خاص مثل يك

رله هاي باز و بسته را مشاهده و به مديريت آنها  مثال در همين نوع از سرور ها. سرور به اشكال يابي آن بپردازيد

  .بپردازيد
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در همين زمينه نرم افزار هايي هم ايجاد شده اند كه با برقراري ارتباط هاي تبادل داده از طريق تلنت امكانات 

در  socatدر ويندوز و يونيكس و  netcatبراي مثال نرم افزار . خارق العاده اي را براي ما فراهم مي كنند

  .را مي توان نام برد -نام دارد PuTTYكه نسخه ويندوز آن  –يونيكس 

شما مي توانيد با تلنت به هر پورتي از . گرفتن از سرور محدود نمي شود  shellالبته استفاده از تلنت فقط به 

سرور شطرنج در  3346مثال مي توانيد به پورت . پورت هاي باز سرور متصل شده و از خدمات آن استفاده كنيد

حتي همين لحظه در دانشگاه آكسفورد دانشجويان و اساتيد از همين ! جهاني متصل شده و به بازي شطرنج بپردازيد

البته در آن دانشگاه سيستم هاي نوين تر براي ! روش براي متصل شدن به سرور كتابخانه دانشگاه استفاده مي كنند

  .افراد هنوز تلنت را به سيستم هاي مدرن امروزي تر جيح مي دهنددسترسي به كتاب ها نيز وجود دارد اما اكثر 

 .درباره اين پروتكل تدوين شده است RFC 20تا كنون بيش از 

  

 



 

Transport Layer Security( ،

Secure Sockets Layer ( كه يكي

اين پروتكل امنيت انتقال . است

هاي وب،  ها را در اينترنت براي مقاصدي چون كار كردن با پايگاه

هاي فوري اينترنتي به كار  پست الكترونيكي، نمابرهاي اينتزنتي و پيام

ولي قسمت هاي اندكي دارند 

  . اي از اين پروتكل كم و بيش يكسان مانده است

Secure Sockets Layer (ال  اس يا اس

Netscape  و بدل براي رد

از  SSL. كردن سندهاي خصوصي از طريق اينترنت توسعه يافته است

دن اطالعاتي كه بر روي يك 

هر دو مرورگر . شوند استفاده مي نمايد

Internet Explorer ) و امروزه

چنين  هم. نمايند از اين پروتكل پشتيباني مي

ها براي فراهم كردن بستري مناسب جهت حفظ كردن 

از اين پروتكل ) كارت اعتباري

22 

TLS/SSL : 

Security(انتقال  ٔپروتكل امنيتي اليه

Secure Sockets Layer(هاي امن  سوكت ٔبر پايه اليه

است هاي رمزنگاري است بنا شده از پروتكل

ها را در اينترنت براي مقاصدي چون كار كردن با پايگاه داده

پست الكترونيكي، نمابرهاي اينتزنتي و پيام

هاي اندكي دارند  با هم تفاوت SSLو  TLSاگرچه . رود مي

اي از اين پروتكل كم و بيش يكسان مانده است عمده

Secure Sockets Layer(هاي امن  سوكت ٔاليه

)SSL ( پروتكلي است كه توسط شركتNetscape

كردن سندهاي خصوصي از طريق اينترنت توسعه يافته است

دن اطالعاتي كه بر روي يك يك كليد خصوصي براي به رمز درآور

شوند استفاده مي نمايد منتقل مي SSLارتباط 

Netscape Navigator  وInternet Explorer

از اين پروتكل پشتيباني مي) تمام مرورگرهاي مدرن

ها براي فراهم كردن بستري مناسب جهت حفظ كردن  سايت بسياري از وب

كارت اعتباري ٔمانند شماره(كاربران  ٔطالعات محرمانها

 .نمايند استفاده مي

 

SSL/پروتكل  •
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به  https:دارند با  SSLهايي كه نياز به يك ارتباط از نوع URL. چه در استاندارد آمده است طبق آن

 Application(يك پروتكل مستقل از اليه برنامه است  SSL. شوند شروع مي http:جاي 

Independent.(هايي مانند  بنابراين، پروتكلFTP  ،HTTP  وTelnet با . قابليت استفاده از آن را دارند

  .است بهينه شده IPSecو  FTP  ،HTTPهاي  براي پروتكل SSLاين وجود 

دهد كه در شبكه از طريقي كه از  اجازه مي Client/Serverهاي  به برنامه TLSپروتكل 

Eavesdropping )شنود( ،Message Forgery)كند با يكديگر ارتباط برقرار  جلوگيري مي) جعل پيام
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ارتباط ( Communications Confidentialityو ) احراز هويت( Authentication TLS. كنند

.كند فراهم مي) رمز نگاري( cryptographyدر اينترنت را از طريق استفاده از ) مطمئن

ديگر يك قرارداد تبادلي اطالعات را  گيرنده با يك دهنده و سرويس وتكل، سرويسمندي از اين پر براي بهره

گيرنده بر سر پارامترهاي مختلفي كه براي  دهنده و سرويس در خالل اين مذاكرات، سرويس. كنند مذاكره مي

 رسند برقراري امنيت مورد نياز است، به توافق مي

هاي اعمال شده بر روي صادرات  ن، به علّت محدوديتهاي ام سازي هاي نخستين اليه سوكت در پياده

  .شد استفاده مي 40تكنولوژي رمزنگاري از طرف دولت اياالت متحده، از كليدهاي متقارن با طول 
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� از ��و��� ه�� ��&�ل در ��� ا.-,�ل"�#٢  

  

• TCP :  

TCP  از حروف اول كلماتTransmission Control Protocol و يكي از  گرفته شده

 .است TCP/IPپروتكلهاي اصلي در شبكه هاي مبتني بر 

TCP  برقراراي ارتباط بين دو هاست و انتقال داده بين اون ها رو برقرار و صحت انجام اين كار رو ضمانت

 .مي كنه 

 TCP در RFC 793 :ويژگي رو براي اون ذكر كرده و سه . به طور كامل تشريح شده  

1. Connection Oriented  
2. Reliable 

3. Stream Oriented 

يعني قبل از اتقال واقعي داده بين دو هاست بايد  (Connection Oriented)يك پروتكل اتصال گرا 

است يعني ارسال و دريافت داده ها  full duplexارتباط به صورت . ارتباط بين آن ها برقرار يا اصطالحا باز شود

. همچنين پس از انتقال داده بايد اين اتصال رو بست تا منابع سيستم آزاد بشه. بر روي يك خط ارتباطي ميسر است

و . دو هاستي كه در دو سمت اين اتصال قرار دارند از باز بودن و شروع اتصال و همچنين از پايان آن اطالع دارندهر 

 .انتقال داده ها بدون توافق طرفين اتصال بر برقراري اتصال امكان پذير نيست

                                      

2 Transport 
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Reliable كنه به اين مفهوم كه صحت ارسال و ديافت داده ها رو تضمين مي. يعني قابل اعتماد. 

Stream Oriented  يعني داده ها به صورت رشته اي از بايت ها انتقال مي يابند و هيچ چيز قابل مشهود

گيرنده هيچ اطالعي از چگونگي داده هاي اوليه كه ارسال شده ندارد . براي مشخص كردن حدود داده وجود ندارد

گيرنده تنها يك رشته بزرگ از داده ها را  ممكن است فرستنده داده را در قالب چندين قطعه كوچك بفرستد و.

فرستنده يك رشته طوالني از داده ها را ارسال كند ولي در آن سمت گيرنده چند قطعه . دريافت كند و يا برعكس

تنها چيزي كه در اين ميان اهميت داره و گارانتي ميشه ارسال و دريافت داده ها .كوچك از داده ها را دريافت كند

  .كه اگر هم خطائي رخ دهد با تقاضاي ارسال مجدد داده ها در واقع خطا برطرف مي شود.ئي است بدون هيچ خطا

ايزوله كردن اين سرويس ها در سطح يك اليه، به برنامه هاي كاربردي ما اين امكان رو ميده كه بدون نياز به 

 .كنترل خطا ها و در نظر گرفتن اونها طراحي و پياده سازي بشه

 

 

 

• UDP 

UDP ز حروف اول كلمات اUser Datagram Protocol  گرفته شده و يك پروتكل غير اتصال

در پروتكل  TCPبرخالف . در باالترين اليه اجرا مي شود TCPاست كه مثل ) Connectionless(گرا 

UDP امكان بروز خطا وجود دارد.  

يك ارتباط غيراتصال گرا بين دو هاست برقرار مي كنه و هر بسته از . آمده  RFC 768تشريح كامل آن در 

  .ديتاگرام گفته مي شود UDPداده كاربر و كمترين ميزان سرايند تشكيل شده كه به آن 
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UDP  ياز به هر گونه اعالم يعني يك ديتاگرام در هر لحظه اي ميتونه ارسال بشه ، بدون ن.غيراتصال گرا است

  .فقط داده رو ارسال مي كنه و اميدواره كه گيرنده داده ها رو دريافت كنه.قبلي، مذاكره و يا هيچ آماده سازي از قبل

يعني هيچ تضميني براي اطمينان از تحويل داده ها در مقصد وجود . يك ارتباط غيرقابل اعتماد ايجاد مي كنه 

از رسيدن داده ها به مقصد وجود نداره بلكه حتي به صحت و درستي داده هائي كه به  نه تنها هيچ اطميناني. ندارد

برنامه ما كه بر اساس اين پروتكل !! ممكنه بسته اي رو دو بار دريافت كنيم. مقصد رسيده هم نميشه اطمينان داشت

دادن ديتاگرام ، ديتاگرام تكراري  از دست: كار ميكنه بايد آمادگي مواجه شدن با تمام اين موقعيت ها رو داشته باشه

  .و يا دريافت ديتاگرام با ترتيب غلط

ميشه از  broadcastاينه كه محدوده داده ها در ان مشخص شده ، در ارسال هاي  UDPمهمترين محاسن 

  .اين پروتكل استفاده كرد و همچنين سريعه

 بودن برنامه نويسي در سطح اليهه و مهمترين معايب غيرقابل اعتماد بودن آن و در نتيجه پيچيد

application است .  
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   UDPو  TCPدو ��و���  � �,��+�

  

�  �درس ده

  TCP   وUDP  يك آدرس : از يك مدل آدرس دهي استفاده مي كنندIP و شماره پورت مورد نظر  

براي هدايت بسته به هاست منظور در شبكه ي مشخص شده و شماره پورت براي هدايت به پروسه  IPآدرس     

  .معموال يك پورت براي يك برنامه اختصاص داره. منتظر

  

 12�3�TCP  

ديگه باگهاي ابتدائي كه هر كس در اولين كارش با اون ها . سيستم عامل همه كار رو براي شماانجام ميده

  .براي اينكه تمام اين ها براي ما توسط سيستم عامل انجام و رفع شده. كب نميشيدروبرو ميشه رو مرت

مود كرنل  كردنانجام ميده نيازي به سوئيچ  TCPكارهائي كه سيستم عامل براي دريافت و ارسال بسته هاي 

چون اغلب كارها مثل اسمبل كردن مجدد بسته هاي رسيده، پاسخ مبني بر دريافت بسته ها . به مود كاربر نداره

)ACK (توسط كرنل انجام مي شود... ، گزارش خطاها،و.  

TCP  داده هاي ما به مقصدبرسه ، داده ها با ترتيب صحيحي برسه ، داده : سه چيز رو براي شما گارانتي ميكنه

  .ها بدون تكرار در مقصد دريافت شود

مثال در صورت لزوم مي . رفتارهاي خاص متناسبب رو انجام ميدن  TCPمسيرياب ها در مواجهه با بسته هاي

  .ندتونند تقاضاي ارسال مجدد بسته كن
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 12�3�UDP  

  .نيستيم connection orientedمحدود و ملزم به رعايت از مدل ارتباطي 

به برنامه بستگي داره و ما به عنوان برنامه نويس ويژگيهائي را كه ... و) ACK(كنترل خطاها، پاسخ به فرستنده 

  .نياز داريم پياده سازي و استفاده مي كنيم

  .امكان پذيره UDPدر  multicastو  broadcastانتقال هاي 

4����TCP  

TCP در . ويژگيهاي فوق العاده اي رو براي شما فراهم مي كنه كه شايد خيلي از اونها رو نياز نداشته باشيد

  .نتيجه براي كار شما، پهناي باند و يا زمان رو هدر ميده و بيخود صرف مي كنه

  .محدوده داده را مشخص كنيم داده ها هيچ محدوده اي مشخص نشده و ما بايد خودمان TCPدر 

TCP  براي انتقال هايbroadcast  و ياmulticast نميتونه مورد استفاده قرار بگيره.  

 4����UDP  

ممكنه بسته اي تحويل مقصد داده شه ، يا دو بار داده بشه و يا اينكه . هيچ گارانتي وجود نداره UDPبا وجود 

از اين خطاها ما متوجه نميشويم، مگر اينكه برنامه اي كه به داده ها و با بروز هريك . به ترتيب تحويل داده نشه

براي خطاهاي احتمالي هيچ  UDP .گوش مي دهد، در صورت بروز هر يك از خطا ها بخواهد كاري انجام دهد

  .گونه مكانيزمي ندارد و پياده سازي كشف و رفع خطاها به عهده برنامه نويس است
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  ���٣�در ��� #�"� از ��و��� ه�� ��&�ل 

 

  :  IPپروتكل  •

ميباشد اين  IPمبتني بر اين پروتكل  TCP/IPك پروتكل بدون اتصال است و تمام كارها در مدل ي      

  .پروتكل آدرس وسيله ميزبان و وسائل شبكه را براي بر قراري ارتباط فراهم ميكند 

است كه در  TCP/IPيكي از اعضاء خانواده پروتكل )  Internet Protocolبرگرفته از (  IPپروتكل 

بين كامپيوترها استفاده مي ) datagram(از پروتكل فوق به منظور انتقال ديتاگرام . اليه شبكه فعاليت مي نمايد 

اطالعات ( هر هدر ديتاگرام شامل آدرس مقصد است . ديتاگرام از يك هدر و فيلد داده تشكيل مي گردد . گردد 

بدين ترتيب ، امكان ارسال هر ديتاگرام به صورت جداگانه ) . نياز براي توزيع ديتاگرام به مقصد مورد نظر مورد 

مي باشند مي توانند از مسيرهاي مختلفي ارسال  sessionديتاگرام هائي كه داراي يك . وجود خواهد داشت 

داشت كه ديتاگرام ها با همان اولويتي كه بديهي است در چنين مواردي همواره اين احتمال وجود خواهد . گردند 

ارسال شده اند به مقصد مورد نظر نرسند و با توجه به شرايط موجود ، اولويت دريافت آنها در مقصد متفاوت از 

 .اولويت ارسال در مبداء باشد 

يك . منحصربفرد است  IPهر اينترفيس شبكه در شبكه هاي داخلي بزرگ داراي يك و يا چندين آدرس 

نمي تواند به چندين  IPباشد ولي يك آدرس  IPاينترفيس شبكه مي تواند داراي يك و يا چندين آدرس 

 .اينترفيس شبكه نسبت داده شود 

                                      

3 Network 
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  : ICMPپروتكل  •

ICMP) Internet Control Message Protocol)  امكانات الزم در خصوص اشكال زدائي ،

،  ICMP با استفاده از. قابل توزيع را فراهم مي نمايدو گزارش خطاء در رابطه با بسته هاي اطالعاتي غير

بمنظور ارتباطات استفاده مي نمايند ، قادر به گزارش خطاء و مبادله اطالعاتي  IP كامپيوترها و روترها كه از

، قادر به توزيع يك بسته اطالعاتي به  IP در صورتيكه "مثال. محدود در رابطه وضعيت بوجود آمده مي باشند

 . يك پيام مبتني بر غيرقابل دسترس بودن را براي كامپيوتر مبداء ارسال مي دارد ICMPمورد نظر نباشد ، مقصد 

 به نمايندگي از ICMPبمنظور انتقال داده بين روترهاي متعدد استفاده مي گردد ، ولي  IP با اينكه پروتكل

TCP/IP  شتال. ، مسئول ارائه گزارش خطاء و يا پيام هاي كنترلي است ICMP  در اين جهت نيست كه ،

داراي هيچگونه محتوياتي مبني  ICMP را بعنوان يك پروتكل مطمئن مطرح نمايد ، چون پيام هايIP پروتكل 

سعي در  "، صرفا ICMP . بسته اطالعاتي نمي باشند ( Acknowledgment) بر اعالم وصول پيام

  . ق يك وضعيت خاص را مي نمايدگزارش خطاء و ارائه فيدبك هاي الزم در رابطه با تحق

  


