
 

 TCP/IPپورتهای    3-2

این پروتکل ها در دو سمت،  می شوند.           با شماره پورت یکتا شناسایی  OSIدر مدل  Applicationپروتکل های الیه 

 سرویسیهر برای  IANAموسسه برای این منظور سرور)سرویس دهنده( و کالینت)سرویس گیرنده( عمل می کنند.

(application)  ازTCP/IP ( یک شماره پورت اختصاص داده است.این نوع پورتها نرم افزاری هستند و شماره پورتPort 

Number است.  65535و  0بیتی که  بین  16( عددی است 

داده به پورتی که توسط آن برنامه بکار می رود، ارسال می  بهنگام ارسال داده از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر،به عبارتی، 

مینویسیم،کاوشگر وب  بعد از اتصال به وب سرور   IEیک وب سایت را در بخش آدرس  IPال،وقتی آدرس شود.برای مث

است.سپس وب سرور صفحه وب را به  سرویس وبپورت پیش فرض  80ارسال می کند.پورت  80داده ها را روی پورت 

IE .درخواست کننده برروی پورت دیگری به مبداء ارسال می کند 

 

 

 

 
 IPمثالی از شماره پورت و آدرس  26-2شکل 

یک سیستم آدرس دهی است که مشخص  می کند اطالعات به چه منظور و هدفی به سمت یک پورت نرم افزاری شماره 

           های شناخته شده یا پورتشماره به  1023الی  0شماره پورتهای دستگاه ارسال یا دریافت                           می شود.

Well-known  یا  رجیستر شدهبا نام  پورتهای  49151تا 1024معروفند و شماره هایRegistered port   .شناخته می شوند 

و به  برنامه های کاربردی در سمت کالینتها استفاده می شونداغلب توسط   65535الی   49152های بین پورتهایی با شماره 

dynamic/private port numbers متعدد  کالینتها به سرویس های وقتی دارند چراکهدینامیک ماهیت ین پورتها .امعروفند

 اختصاص داده می شود.  Sessionو مختلفی دسترسی می یابند این نوع شماره پورت در سمت مبداء برای برقراری 

باز می کند(، زمان همند)مثل کاربری که چندین سایت را نک سرویسهای متنوعی را درخواست می انکاربربه عبارتی، چون 

پورتهای مبدا بطور دینامیک اختصاص داده می شوند.بنابراین برای هر درخواست مستقل یک شماره دینامیک  توسط ویندوز 

نشستهای برقرار شده بین مبداء و  Netstatبرای درک این موضوع کافی است با فرمان ایجاد می شود تا تداخلی پیش نیاید.

،آدرس  Proto( در ستون  UDPیا  TCP)  Transportعالوه بر شناسایی پروتکل الیه این فرمان  را بررسی نمود.در مقصد 



IP  و شماره پورت مبداء، آدرسIP  و شماره پورت مقصد و وضعیتSession  کارگیری برقرار شده نمایش داده می شوند.به

   شد.سرویس ها خواهد می منجر به نمایش شماره پورتها به جای اسا nسوییچ 

 
 Netstat –nخروجی دستور  27-2شکل 

 

 
 

 و نمایش اسامی سرویس ها  Netstatخروجی دستور  28-2شکل 

 

 TCP/IPسرویس های رایج   4-2

 سرویس دسترسی به صفحات وب  1-4-2

پروتکل  80با پورت که   HTTP(Hyper Text Transfer Protocol) وب  دسترسی به صفحات سرویس رایج ترین 

TCP این سرویس در سمت کالینت با نامکار می کند. HTTP Client (WEB Client   وWEB Browserو)  در سمت

برای   443از پورت  HTTP Secureیا  HTTPS.نوع امن این سرویس شناخته می شود   HTTP Server سرور  با نام 

  ترافیک بهره می برد.امن تبادل 



 

 HTTPسرویس 29-2شکل 

 Emailسرویس های پست الکترونیک یا  2-4-2

، برای ارسال ایمیل با  Simple Mail Transfer Protocolیا  SMTP های پست الکترونیک شامل سه پروتکل  سرویس

پروتکل  110     پورت  باجهت  دریافت ایمیل Post Office Protocol version3یا   TCP ، POP3پروتکل  25 پورت 
TCP  وIMAP4  یاInternet Message Access Protocol version 4   که جایگزینPOP3  است و برای دریافت

Email   پروتکل  143از پورتTCP استفاده می کند. 

 

 SMTP,POP3 های سرویس 30-2شکل 

 

 

 سرویس انتقال فایل  3-4-2

و  FTP Serverعنوان با سرور شامل دو بخش است و    FTP(File Transfer Protocol)سرویس انتقال فایل رایج ترین 

و برای ارسال داده از پورت  TCPپروتکل   21فرامین از پورت  .این سرویس  برای ارسالاست  FTP Clientکالینت با نام 

   .مشهور است TFTPنام  به 69با پورت  UDPبراساس  سرویس انتقال فایل استفاده می کند. TCPپروتکل  20



 
 FTPسرویس  31-2شکل 

 

 سرویس  مدیریت شبکه   4-4-2

استفاده می شود.این سرویس    Simple Network Management Protocolیا  SNMPبرای مدیریت شبکه  از سرویس 

است که برای رفع  3، نگارش  SNMPعمل می کند.جدیدترین نسخه سرویس  TCPپروتکل  161و 162های پورتشماره با 

اطالعات را از روی تک  SNMP Agentsاین پروتکل  از طریق فراهم شده است. SNMP1و  SNMP2ایرادهای امنیتی 

تک تجهیزات شبکه نظیر سرورها، چاپگرها،سوئیچ ها، روترها و پیکربندی آنها جمع آوری  می کند.اطالعات بدست آمده 

 SNMPی می شوند و نگه دار  Management Information Baseیا   MIBدر یک بانک اطالعاتی  تحت عنوان 

Viewer   یا SNMP Manager .مسئول تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده است ،  

 سرویس های دسترسی از راه دور    5-4-2

سرویس د.نرا  فراهم می کن Hostدسترسی از راه دور  به یک  وهستند  SSHو  Telnetهای رایج دسترسی از راه دور  سرویس

Telnet  پروتکل  23پورت شماره  ازTCP   استفاده می کند .این سرویس در سمت کالینت با نامTelnet Client  رویPC  

و اطالعات را از ترمینال  راه اندازی شده روی سرور   Telnet serverو  می گردد و آنرا به ترمینال  تبدیل می کنداجرا 

 می کند. دریافت 

 TCP:3389گرافیکی  است که مبتنی بر پورت   در قالب  Telnetهمان،   Remote Desktop Protocolیا RDPسرویس 

) که با  Remote Desktopیا همان برنامه    Terminal Clientیا   RDP_Clientکار می کند.این سرویس از دو بخش 

MSTSC.exe و   شود( اجرا میRDP_Server   یاTerminal Server   شود. تشکیل می 

 22با پورت   SSHامن نیست از این رو برای تبادل امن اطالعات به هنگام دسترسی از راه دور، سرویس  Telnetسرویس 

ج برای به ابزار رایاین سرویس اطالعات نام کاربری و کلمه عبور را  رمزنگاری می کند.به کار می رود.  TCPپروتکل 

 است.  puTTYکارگیری این سرویس ها در سمت کالینت 



 
 puTTYبه کارگیری  32-2شکل 

   clock synchronizationسرویس های  همگام سازی زمان یا  2-4-6

جهت یکسان  Simple Network Time Protocol یا  SNTPو     Network Time Protocolیا   NTP های  سرویس

د. این سرویس ن، بکار می رو UDP 123و  TCP 37  هایسازی و همگام نمودن ساعت سرورها  و کالینتها  مبتنی بر پورت

 . تشکیل شده است NTP Serverو    NTP Clientازدو بخش 

  LANدر  TCPبررسی رفتار   5-2

متصل  192.168.100.1/24ب سروربه و 192.168.100.10/24از طریق کالینتی با آدرس فرض کنید می خواهیم 

اش  Subnet maskمبداء و   IPآدرس  قرار دارد یا خارج از شبکه محلی است ، LANبرای شناسایی اینکه مقصد در .شویم

. چنانچه حاصل محاسبات یکی باشد بدین معنی است که می کنیم AND  مبداء،  Subnet maskمقصد با  IPو سپس آدرس 

 قرار گرفته در غیر این صورت LANمقصد در شبکه 

https://en.wikipedia.org/wiki/Clock_synchronization

