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নেটওয়ার্ভ  প্রযটার্ল
এর্টি নেটওয়ার্ভ  প্রযটার্ল এর্টি সাধ্ারণ নেটওয়াযর্ভ র ন াগায াযগর মাে হিযসযে নেখা
 াযে,  া এর্টি র্হিউটে নেটওয়াযর্ভ র উপর তথ্য হেহেমযয়র এর্টি পদ্ধহত হেধ্ভারণ 
র্রযত েযেহৃত িয়। নেটওয়ার্ভ  প্রাযটার্ল-এ হেহভন্ন হিভাইযসর মযধ্য ন াগায াযগর জেয 
হেয়ন্ত্রণ এেং হেয়মােহল হেধ্ভারণ র্যর,  া এর্টি র্হিউটার নেটওয়াযর্ভ  অংশগ্রিণ র্যর।
ইন্টারযেযট েযেহৃত প্রায় সমস্ত প্রযটার্ল RFC (মন্তেযগুলর জেয অেুরধ্) দ্বারা হেধ্ভাহরত সাধ্ারণ মাে।
স্ট্যান্ডািভ  নেটওয়ার্ভ  প্রযটার্যলর উোিরণগুযলার টিহসহপ (ট্রান্সহমশে র্যরাল প্রযটার্ল), ইউহিহপ 
(ইউজার িাটাম প্রযটার্ল), আইহপ (ইন্টারযেট প্রযটার্ল), এআরহপ (অযাযেস হরযজাহলউশে প্রযটার্ল 
), এইচটিহস (িাইপারযটক্সট ট্রান্সফার প্রযটার্ল), এফটিহপ (ফাইল ট্রান্সফার প্রযটার্ল), এসএমটিহপ 
(হসিল নমইল ট্রান্সফার প্রযটার্ল), এসএসএইচ (হেরাপে নশল), নটলযেট প্রভৃহত।



টিহসহপ এেং ইউহিহপ
টিহসহপ
 টিহসহপ ট্রান্সহমশে র্যরাল 
প্রযটার্যলর জেয ে াহ়িযয়যে,  া েটুি 
অযাহিযর্শযের মযধ্য হেভভ রয াগয 
ন াগায াযগর জেয অেুমহত নেয়। 
TCP সাধ্ারণত ইন্টারযেট প্রযটার্যল  
েযেিার র্রা িয়, ো টিহসহপ/আইহপ 
হিযসযে পহরহচত।

ইউহিহপ
 ইউহিহপ েযেিারর্ারী িাটাগ্রাম প্রযটার্ল
এর্টি সংয াগ-র্ম প্রযটার্ল,  া 
অযাহিযর্শেগুযলার মযধ্য তথ্য-নপ্ররযণর
জেয পযাযর্টগুযলার জেয অেুমহত নেয় ।



টিহসহপ আইহপর উপাোে
UDP নথ্যর্ হভন্ন, গন্তযেযর নিাস্ট্ এেং পাটভ  েম্বর Top সংয াযগর প্রাপর্যর্ শোক্ত 
র্রযত  যথ্ষ্ট েয়। স্বতন্ত্র উপাোে রযয়যে,  া টিহসহপ সংয াগটি অেেয র্যর নতাযল :
 সাভভ াযরর IP ঠির্াো
 ক্লাযয়যন্টর IP ঠির্াো
 সাভভ াযরর নপাটভ  োম্বার
 ক্লাযয়যন্টর নপাটভ  সংখযা (তথ্য নসাসভ নথ্যর্ও এর্টি সযর্ট নের র্যর)
 নপ্রাযটার্ল (UDP, TCP/HP ইতযাহে....)



টিহসহপআইহপ
প্রযটার্ল
আর্র্িযটর্চার



ইন্টারযেট নলয়ার
ইন্টারযেট স্তর ঠির্াো, পযাযর্হজং এেং রাউটিং ফাংশযের জেয োয়ী। ইন্টারযেট স্তর নর্ার নপ্রাযটার্লগুযলা
আইহপ,এআরহপ, আইহসএমহপ এেং আইহজএমহপ।
 ইন্টারযেট নপ্রাযটার্ল (আইহপ) আইহপ অযাযেহসং, রাউটিং এেং পযাযর্টগুযলা হেভাজর্ এেং পুের্েিেযাযসর 

জেয এর্টিহেয়হমত নপ্রাযটার্ল।
 অযাযেস নরজুলুশে নপ্রাযটার্ল (এআরহপ) ইন্টারযেট নলয়ার অযাযেসটি নেটওয়ার্ভ  ইন্টারযফস নলয়ার 

অযাযেস ন মে - িািভ ওয়যার অযাযেস এ নরজুলুশযের জেয োয়ী।
 ইন্টারযেট র্যরাল নমযসজ নপ্রাযটার্ল (ICMP) আইহপ পযর্যটর অসফল নিহলভাহরর র্ারযণ 

িায়াগেস্টির্ ফাংশে এেং হরযপাটিভ ং ক্রটি প্রোযের জেয োয়ী।
 ইন্টারযেট গ্রুপ মযাযেজযমন্ট নপ্রাযটার্ল (আইহজএমহপ) আইহপ মাহির্াস্ট্ গ্রুযপর পহরচালোর জেয 

োয়ী।ইন্টারযেট স্তর OSI মযিযলর নেটওয়ার্ভ -এর স্তর সমাে।



সযর্ট নপ্রাগ্রাহমং
সযর্ট নপ্রাগ্রাহমং সযর্ট টিহসহপ েযেিার র্যর েটুি র্হিউটাযরর মযধ্য ন াগায াগ প্রহক্রয়া প্রোে র্যর। 
এক্লাযয়ন্ট নপ্রাগ্রাম ন াগায াযগর নশযে এর্টি সযর্ট ততহর র্যর এেং সাভভ াযর নস সযর্ট সং ুক্ত র্রার 
প্রযচষ্টা চালায়। ।সংয াগ ততহর র্রা িযল সাভভ ার ন াগায াযগর নশযে তার এর্টি সযর্ট র্ল্প ততহর র্যর। 
ক্লাযয়ন্ট এেং সাভভ ার তখে সযর্ট।যথ্যর্ হলহখত এেং প়িার মাধ্যযম ন াগায াগ র্রযত পাযর।
Java.net.Socket ক্লাস এর্টি সযর্ট প্রহতহেহধ্ত্ব র্যর এেং Java.net.ServerSocket ক্লাস সাভার 
নপ্রাগ্রাযমর জেয ক্লাযয়ন্টযের জেয শুেযত এেং তাযের সাযথ্ সংয াগ স্থাপে র্রযত এর্টি প্রহক্রয়া 
উপলহি র্যর।
সযর্ট এর েযেিার 
 এর্টি সযর্ট েটুি নিাযস্ট্র মযধ্য িাটা স্থাোন্তযরর জেয এর্টি হেভভ রয াগয সংয াগ।
 সযর্ট পযাযর্ট এেযর্াহিং, িারাযো ও পুেরায় সংেিেরৃ্ত পযাযর্টগুযলা এেং 
অিভ ারগুযলা নথ্যর্ নেহরযয় আসা।পযাযর্টগুযলা নথ্যর্ নপ্রাগ্রামারযর্ আলাো র্যর।



ইউআরএল প্রযসহসং

ইউআরএল প্রযসহসং
ইউআরএল (ইউহেফমভ হরযসাসভ নলাযর্টার) ওয়ার্ল্ভ  ওয়াইি 
ওযয়যের এর্টি সিে ন মে এর্টি ওযয়ে পৃষ্ঠা ো এফটিহপ 
হিযরক্টহর প্রহতহেহধ্ত্ব র্যর।
এ হেভাগটি আপোযর্ নেখায় ন  র্ীভাযে এর্টি জাভা 
নপ্রাগ্রাম URL এর সাযথ্ ন াগায াগ র্রযত িয়। 



সযর্ট েযেিার র্যর েটুি র্হিউটাযরর মযধ্য
এর্টি TCP সংয াগ স্থাপে

সযর্ট েযেিার র্যর েটুি র্হিউটাযরর মযধ্য এর্টি TCP সংয াগ স্থাপে র্রার সময় হেম্নহলহখত পেযেপগুযলা ঘযট।
 সাভভ ারটি সাভভ ার সযর্ট েস্তুযর্ তাৎপ ভ র্যর নেয়,  া নর্াযো নপাটভ  েম্বর ন াগায াযগর উপর প্রর্াশ র্রা িয়।।
 সাভভ ারটি সাভভ ারসযর্ট ক্লাযসর () পদ্ধহত গ্রিণ র্যর। এর্টি ক্লাযয়ন্ট নেওয়া নপাযটভ র সাভভ াযরর সাযথ্ সং ুক্ত ো িওয়া প ভন্ত এই পদ্ধহতটি 

অযপো র্রযে।
 সাভভ াযরর অযপো র্রার পর এর্টি ক্লাযয়ন্ট সযর্ট েস্তুযর্ ইহিত র্যর, সাভভ াযরর োম এেং নপাটভ  োম্বারযর্ সং ুক্ত র্রযত।
 সযর্ট ক্লাযসর র্ন্সট্রাক্টর হের্েিষ্ট ক্লাযয়ন্টযর্ হের্েিষ্ট সাভভ াযর এেং নপাটভ  োম্বাযরর সাযথ্ সং ুক্ত র্রার নচষ্টা র্যর। ন াগায াগ স্থাপে র্রা 

িযল, ক্লাযয়যন্টর এমে এর্টি সযর্ট েস্তু আযে  া সাভভ াযরর সাযথ্ ন াগায াগ র্রযত সেম।
 সাভভ ার সাইযি,( ) পদ্ধহত গ্রািযর্র সযর্যটর সাযথ্ সং ুক্ত সাভভ াযর েতুে সযর্যটর এর্টি নরফাযরন্স স্বীর্ার র্যর। সংয াগ স্থাপযের পর, 

I/O স্ট্রিম েযেিার র্যর ন াগায াগটি ঘটযত পাযর। প্রহতটি সযর্যটর এর্টি Output Steam এেং এর্টি Input Stream উভয় আযে । 
ক্লাযয়যন্টর Output Steam সাভভ াযর ইেপুটস্ট্রিযমর সাযথ্ সং ুক্ত এেং ক্লাযয়যন্টর ইেপুটস্ট্রিম সাভভ াযরর আউটপুট স্ট্রিযমর সাযথ্ সং ুক্ত ।
টিহসহপ এর্টি হদ্বপথ্ ন াগায াযগর নপ্রাটার্ল, তাই তথ্য এর্ই সমযয় উভয় স্ট্রিম জুয়ি পাঠাযো ন যত পাযর।



THE END


