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HTTP Messages 

استفاده  محتویات ییجابجا یهستند که برا ییهابستهها  HTTP Message، باشد نترنتیا کیپ HTTPاگر 

 .کنندارسال می امیپ گریکدیانجام کار به  یبرا HTTP یهاکه چگونه برنامه مینشان داد بخش اول. در ندشویم

نوشتن  یآنچه برابه فصل،  نیا در. پردازدمیها آن ادجیاگی چگونبوده و به  HTTP یهاامیفصل در مورد پ نیا

 مواردی موجود در این بخش عبارتند از:. پرداخت میخواه ،نیاز است HTTP یهابرنامه

 ابندییم انیها چگونه جرامیپ. 

  یهاامیسه بخش پمباحث مربوط به HTTP  ،خط شروع(های بخشها و هدرBody) 

 اسخدرخواست و پ یهاامیپ نیتفاوت ب 

 ( توابع مختلفMethods که )دنکنیم یبانیپشتهای درخواست پیام. 

 شوندیپاسخ بازگردانده م یهاامیمختلف که با پ تیوضع یکدها. 

 مختلف  یکه هدرها یکارHTTP دهندیانجام م. 

The Flow of Messages 

 یداده با برخ یهابلوک نید. اشونیارسال م HTTP یهابرنامه نیهستند که ب یاداده یهابلوک HTTP یهاامیپ

meta-information آغاز  یاریاخت یهاو سپس داده کنندیم فیرا توص امیپ یو معن اتیکه محتو یمتن

، "inbound" الحاتدارند. اصط انیها جریها، سرورها و پروکسنتیکال نیها بامیپ نی. اشوندیم

"outbound" ،"upstream"  و"downstream" کنند.یم فیتوص را امیجهت پ 

Messages Commute Inbound to the Origin Server 

جهت تراکنش استفاده  فیتوص یبرا outboundو  inboundاز اصطالحات  HTTPهمانطور که اشاره شد، 

که کارشان تمام شد، به سمت عامل  یو هنگام روند،یم inboundبه سمت سرور مبدا به سمت  هاامیکند. پیم

 (.دینیرا ببزیر )شکل  گردندیکاربر برم
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Messages Flow Downstream 

 ایدرخواست هستند  یهاامیپ نکهیبدون توجه به ا هاامیدارند. همه پ انیها جرمانند رودخانه HTTP یهاامیپ

ست. ا رندهیدر باالدست گ یامی(. فرستنده هر پدینیرا ببزیر )شکل  ابندییم انیجر نییپاسخ، به سمت پا یهاامیپ

 یبرا 3 یپراکس downstreamاست اما  استدرخو یبرا 3 یپروکس upstreamدر  1 ی، پروکسزیردر شکل 

 پاسخ است.
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The Parts of a Message 

 کیدرخواست از  کیشامل  امیها هستند. هر پاز داده یشده ا یساده و قالب بند یهابلوک HTTP یهاامیپ

 شده اند:  لیها از سه بخش تشکآنسرور است.  کیپاسخ از  کی ای کالینت

 کی start line کندیم فیرا توص امیکه پ 

 یها حاوهدربلوک از  کی attribute ها 

 کی body داده ها یحاو یاریاخت 

start line  و هدرها فقط متنASCII  خط  انیدنباله پا کیشوند. هر خط با یم از هم جداهستند که با خطوط

( به ASCII 10) Line-Feedکاراکتر  کی( و ASCII 13) Carriage Return کیمتشکل از  ،یدو کاراکتر

 HTTPکه مشخصات  یذکر است در حال انیاست. شا "CRLF" در واقع همان خط یدنباله انتها نیا رسد.یم انیپا

را  Line-Feed کاراکتر کیفقط  دیبا یکاربرد یها، برنامهباشدمی CRLF ،دهنده انیخطوط پا یبرا

-Lineو هم  Carriage Returnهم  شهیخراب هم ای یمیقد HTTP یهااز برنامه ی. برخرندیذبپنیز 

Feed کنندیرا ارسال نم. 
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Entity Body امیبدنه پ ای (همان فقط  ایbodyبه سادگ )از داده است. برخالف  یاریتکه اخت کی یStart 

Line باشد. یخال ای ده وبو ینریبا یهاداده ایمتن  یتواند حاویو هدرها، بدنه م 

 دیگویبه شما م Content-Typeدهند. خط یدر مورد بدنه به شما م ی، هدرها اطالعات کمزیردر مثال شکل 

-Content. خط باشدمیسند متن ساده  کیمثال،  نیدر ا به چه صورت است که بدنهنوع محتوای موجود در که 

Length باشد.می تیبا 19 نجایدر ا که استچقدر  سایز بدنهکه  دیگویبه شما م 

 

Message Syntax 

 پاسخ یهاامیو پ (Request Message) یدرخواست یهاامیشوند: پیم میبه دو نوع تقس HTTP یهاامیهمه پ

(Response Message). 

 یردرخواست را به مشت کی جیپاسخ، نتا یهاامی. پکنندیرا از سرور وب درخواست م یاقدام ،یدرخواست یهاامیپ

 دارند. یکسانی یاصل امیدرخواست و پاسخ ساختار پ امیگرداند. هر دو پیبرم

 دهد.ینشان م GIF ریتصو کی افتیدر یدرخواست و پاسخ را برا یهاامیپ زیرشکل 
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 است: به شکل زیردرخواست  امیفرمت پ

 

 ط شروع متفاوت است(:فقط در خ، Syntaxکه  دیاست )توجه داشته باش نیز به شکل زیرپاسخ  امیفرمت پ

 

 مختلف آورده شده است: یهااز بخش یمختصر حیتوض نجایدر ا

 Method 

، GET کلمه واحد است، مانند کیبخش شامل  نیمنبع انجام دهد. ا یخواهد سرور رویم یکه مشتراست  یعمل

HEAD  یاPOST . 

 request-URL 

 کند. یم یرا نامگذار URL مربوط به pathمؤلفه  ای یکامل که منبع درخواست URL کی

 Version 
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 :مشابه نمونه زیر استکند. فرمت آن یاز آن استفاده م امیکه پ HTTPنسخه 

 

major  وminor هستند.  حیهر دو اعداد صح 

 status-code 

است که در طول درخواست رخ داده است. رقم اول هر کد، کالس  یکننده اتفاقات فیکه توص یعدد سه رقم کی

شده  فیتعر تیوضع یاز کدها یکند. فهرست کاملیم فی( را توصرهیو غ success  ،error) تیضعو یعموم

 شود.یفصل ارائه م نیها در ادامه اآن یو معان HTTPدر مشخصات 

 reason-phrase 

انسان در نظر  یصرفاً برا reason-phrase است. یعدد تیانسان از کد وضع ینسخه قابل خواندن برا کی

 HTTP/1.0»و « HTTP/1.0 200 NOT OK» یمثال، خطوط پاسخ حاو یبرا ن،یده است، بنابراگرفته ش

200 OK »نکهیا رغمیشوند، عل یمعادل تلق تیموفق یهابه عنوان نشانه دیبا reason-phrase  خالف آن را

 دهند.ینشان م

 Headers 

هر بخش هستند. همچنین در انتهای هر  های هدر، شامل یک نام به همراه دو نقطه ):( و مقدار مربوط بهبخش

 یها و ابتداهدر ستیل یکه انتها ابندیی( خاتمه مCRLF) یخط خال کیها با قرار دارد. هدر CRLF کیخط نیز 

Body یهااز نسخه یبرخ کند.یرا مشخص م HTTP مانند ،HTTP/1.1ایدرخواست  امیمعتبر بودن پ ی، برا 

 . دارند ازین یخاص یپاسخ، به هدرها

 entity-body 

entity body یها حاوامیدلخواه است. همه پ یهااز داده یشامل بلوک entity body یگاه نیبنابرا ستند،ین 

 . ابدییخاتمه م یخال CRLF کیبا  امیپ کیاوقات 

 دهد.یرا نشان م یدرخواست و پاسخ فرض یهاامیپزیر شکل 
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( ختم شود، یخال CRLF) یخط خال کیبه  دیبا شهیهم HTTP یاز هدرها یاکه مجموعه دیتوجه داشته باش

و  هاکالینتاز  یاریبس ،یخیحال، از نظر تار نی. با اوجود نداشته باشدای  entity bodyهدر و  چیاگر ه یحت

 نیتعامل با ا یحذف کردند. برا، entity body عدم وجودکه  یترا در صور یینها CRLFسرورها )به اشتباه( 

 انیپا یینها CRLFکه بدون  رندیرا بپذ ییهاامیپ دیو سرورها با هاکالینتمحبوب اما ناسازگار،  یهایساز ادهیپ

 .ابندییم

Start Lines 

کاری چه  که دیگویم ،درخواست امیپ start lineشوند. یشروع م start line کیبا  HTTP یهاامیهمه پ

 افتاده است. یاتفاق چه دیگویپاسخ م امیپ start line. باید انجام شود

Request line 

 امیپ کی یبرا start lineمنبع انجام دهند.  کی یبرا یکه کار خواهندیاز سرورها م یدرخواست یهاامیپ

شود مشخص نموده و سرور انجام باید روی را که  یاتیاست که عمل متدی یخط درخواست، حاو ایدرخواست 

 دیگویکه به سرور م باشدنیز می HTTPشامل نسخه  نیچنهم start line. است URL کی همچنین شامل

 کند.یصحبت م HTTP ساختاربا چه  کالینت

 GET ،URLدرخواسووت  متد، از تصووویر پیشووین aبخش شوووند. در یاز هم جدا م spaceبا  لدهایف نیهمه ا

ل از قبالزم به ذکر اسوووت که اسوووت.  HTTP/1.1 نیز HTTP و نسوووخه test/hi-there.txt/درخواسوووت 

HTTP/1.0 خطوط درخواست شامل نسخه ،HTTP .نبود 

Response line 

. کنندیمنتقل م کالینترا به  اتیحاصل از عمل یهاو هرگونه داده تیپاسخ، اطالعات وضع یهاامیپ

start line خط پاسخ شامل نسخه  ایپاسخ  امیپHTTP کیکند، یپاسخ از آن استفاده م امیاست که پ 

 کند.یم فیرا توص اتیعمل تیکه وضع یمتن (reason) لیعبارت دل کیو  یعدد تیکد وضع
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، HTTP/1.0برابر HTTP  ، نسخهپیشینشکل  bبخش  شوند. دریاز هم جدا م یخال یبا فضا لدهایف نیهمه ا

بازگردانده  تیکه سند با موفق یمعن نیاست، به ا OK ،لی( و عبارت دلتی)نشان دهنده موفق 200 تیکد وضع

 خط پاسخ نداشتند. کیبه  یازیها ن، پاسخHTTP/1.0. قبل از سته اشد

Methods 

انجام دهد. به عنوان مثال، در خط  یکه چه کار دیگویدرخواست ها به سرور م start line متد مشخض شده در

"GET /specials/saw-blade.gif HTTP/1.0" ،،متد GET .است 

 کی GET متدکرده است. به عنوان مثال،  فیرا تعر جیرا درخواست متدهایاز  یمجموعه ا HTTPمشخصات 

 OPTIONS متدکند، و یپردازش به سرور ارسال م یها را براداده POST متدکند، یم افتیسرور در کیسند را از 

 کند.یم نییخاص تع بعمن کی یرا برا وب سرور کی یکل یهاتیقابل

بدنه در  کی یاز متدها دارا یکه برخ دی. توجه داشته باشدهدیها را شرح ممتد نیهفت مورد از ا زیرجدول 

 بدون بدنه هستند. یهادرخواست یدارا گرید یدرخواست هستند و متدها امیپ

 

که  ییاز آنجا ن،یکنند. عالوه بر اینم یساز ادهیرا پ متد مشخض شده در جدول باالهمه سرورها تمام هفت 

HTTP یهامتدممکن است  گرید یقابل توسعه باشد، سرورها یراحتشده است که به  یطراح یبه گونه ا 

 متدهای یاextension methods ،یاضاف متدهای نیکنند. به ا یساز ادهیپ نهایدرخواست خود را عالوه بر ا

 .دهندیرا گسترش م HTTPمشخصات  رایز ند،یگویمتوسعه 

Status codes 

افتاده  یچه اتفاق ندیگویم یبه مشتر تیوضع یام دهد، کدهاانج یچه کار ندیگویها به سرور ممتدهمانطور که 

 HTTP/1.0". به عنوان مثال، در خط قرار دارندپاسخ ها  ییدر خطوط ابتدا تیوضع یاست. کدها

200 OK"است. 200 تی، کد وضع 
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رخ دهد.  یادیاتفاقات زممکن است  کنند،یارسال م HTTPرا به سرور  یدرخواست یهاامیپ هاهنگامی که کالینت

. دیآنقدر خوش شانس نباش شهیخواهد شد. ممکن است هم لیتکم تیدرخواست با موفق د،یاگر خوش شانس باش

 ای دیبه منبع را ندار ینشد، اجازه دسترس افتی دیاکه درخواست کرده یکه منبع دیسرور ممکن است به شما بگو

 منتقل شده است. یگرید یمنبع به جا دیشا

و قابل خواندن توسط  یعدد تیشوند. هر دو وضعیبازگردانده م ،پاسخ امیط شروع هر پدر خ تیوضع یکدها

 لیکه عبارت دل یکند، در حالیها آسان مبرنامه یپردازش خطا را برا یشوند. کد عددیانسان برگردانده م

(reason phrase) توسط انسان قابل درک است. یبه راحت 

 تیوضع یشوند. کدهایم یگروه بند ی مختلف،هادر کالس ،یه رقمس یعدد یبر اساس کدها تیوضع یکدها

دهد که منبع منتقل شده است. ینشان م 399و  300 نیب یهستند. کدها تینشان دهنده موفق 299تا  200 نیب

به  599و  500 نیب ی. کدهاتاس بودهاشتباه  کالینتدرخواست  است که یمعن نیبه ا 499و  400 نیب یکدها

 در سرور رخ داده است. یاست که مشکل یمعن نیا

 نشان داده شده است. زیردر جدول  تیکد وضع یهاکالس

 

 تیوضع یکنند. با تکامل پروتکل، کدهایم فیتعر تیهر دسته وضع یتنها چند کد برا HTTP یفعل یهانسخه

 د،یشناسیکه نم دیدکر افتیرا در یتیخواهند شد. اگر کد وضع فیتعر HTTPدر مشخصات  یبه طور رسم یشتریب

عضو  کیآن را به عنوان  دی. شما باتکرده اس فیتعر یآن را به عنوان پسوند پروتکل فعل یشخص ادیبه احتمال ز

 .دیریدر نظر بگ رد،یگیکه در محدوده آن قرار م یاز کالس یکل

فهرست  5xx یکدها یاشده بر فی)که خارج از محدوده تعر دیکرد افتیرا در 515 تیبه عنوان مثال، اگر کد وضع

 یکالس کل در که دیکن یسرور تلق یپاسخ را به عنوان نشان دهنده خطا دیاست(، با باالشده در جدول 

 است. 5xx یهاامیپ
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 د. دهیم نمایشکرد  دیرا که مشاهده خواه تیوضع یکدها نیتر جیاز را یرخزیر بجدول 

 

Reason Phrases 

Reason Phrases  جزء  نیآخر لیعبارت دلیاstart line  یمتن حیتوض کی بخش نیپاسخ است. امربوط به 

 است. OK برابر لی، عبارت دل"HTTP/1.0 200 OK"دهد. به عنوان مثال، در خط یارائه م تیاز کد وضع

انسان از کد  ینسخه قابل خواندن برا کی لیشوند. عبارت دلیجفت م تیوضع یبا کدها کیبه  کی لیعبارات دل

توانند به کاربران خود منتقل کنند تا نشان دهند که در طول یدهد که توسعه دهندگان برنامه میه مارائ تیوضع

 افتاده است. یدرخواست چه اتفاق

Version Numbers 

Version Numbers  درخواست و پاسخ با فرمت  امیشماره نسخه در هر دو خط شروع پیاHTTP/x.y  ظاهر

از پروتکل  یابا چه نسخه ندیبگو گریکدیکنند تا به یفراهم م HTTP یهابرنامه یرا برا یها ابزارشود. آنیم

 مطابقت دارند.

نسخه  HTTPبرنامه  کی های مختلفی هستند،ها و ویژگیدارای قابلیت HTTPهای مختلف با توجه به اینکه نسخه

استفاده  1.2 دیجد یژگیو چیاز ه دینبابداند که  دیکند بایارتباط برقرار م 1.1نسخه  HTTPبرنامه  کیکه با  1.2

 شود.ی، اجرا نمدهدمورد استفاده قرار می پروتکل را یمیکه نسخه قد یااحتماالً توسط برنامه رایکند، ز

 کیدهد که یرا نشان م HTTPنسخه  نیباالتر ،شماره نسخهیا  Version Numbersتوجه داشته باشید که 

 کند. یم یبانیبرنامه از آن پشت

شوند. هر عدد در نسخه )به عنوان یدر نظر گرفته نم اعشاریبه عنوان اعداد  Version Numbers همچنین

 شود.یعدد جداگانه در نظر گرفته م کی( به عنوان HTTP/1.0در  "0"و  "1"مثال، 

نسخه باالتر شود تا مشخص شود که کدام  سهیجداگانه مقا دی، هر عدد باHTTP یهانسخه سهیهنگام مقا ن،یبنابرا

 3بزرگتر از  یعدد 22 رایاست، ز HTTP/2.3نسخه باالتر از  کی HTTP/2.22عنوان مثال،  به .است

 است.
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Headers 

و شماره نسخه(  لیعبارات دل ت،یوضع یها، کدهامتددرخواست و پاسخ ) یهاامیخط اول پ یرو یبخش قبل

ها که ممکن است درخواست بدون آنآمده است  HTTPهدر  یلدهایاز ف یستیمتمرکز بود. به دنبال خط شروع، ل

 (.دینیرا بب زیر که قبال هم به آن اشاره شده بود)شکل ها شودبوده و یا شامل برخی از آن

 

از  یستیها اساساً ل. آنکنندیدرخواست و پاسخ اضافه م یهاامیرا به پ یشتریاطالعات ب HTTPهدر  یلدهایف

 Content-Lengthسرصفحه  لدیرا به ف 19مقدار  ریوان مثال، خط هدر زهستند. به عن name/valueجفت 

 دهد:یاختصاص م

Content-length: 19 

 Header Classifications 

HTTP خود را  مختص به یهاامکان اضافه نمودن هدر نیها همچنکند. برنامهیم فیهدر را تعر لدیف نیچند

 شوند:یمبندی  میتقس های زیردسته به HTTP ی. هدرهادارند

General headers :درخواست و پاسخ ظاهر شود امیتواند در هر دو پیم. 

Request headers :دهد.میدر مورد درخواست ارائه  یشتریاطالعات ب 

Response headers :دهد.میدر مورد پاسخ ارائه  یشتریاطالعات ب 

Entity headers :دهد.می خود منبع را شرح ای اتیمحتو ه،اندازه بدن 

Extension headers نشده اند فیتعر ساختار،که در  هستند یدیجد یهدرها: این بخش شامل. 

 Spaceکولون ):(، به دنبال آن  کینام، به دنبال آن  کیساده دارد:  ساختار کی HTTP هدرهر 

را فهرست  جیچند نمونه هدر را زیر. جدول CRLF کیبه دنبال آن  لد،یبه دنبال آن مقدار ف ،یاریاخت

 :کندیم
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 Header continuation lines 

کاراکتر  ایفاصله  کیبا حداقل  یها به چند خط، قبل از هر خط اضافتوان با شکستن آنیرا م یطوالن هدرخطوط 

tab.مثال زیر را در نظر بگیرید: ، خواناتر کرد 

HTTP/1.0 200 OK 

Content-Type: image/gif 

Content-Length: 8572 

Server: Test Server 

Version 1.0 

شده است. مقدار کامل هدر  میتقس دو خطهدر سرور است که مقدار آن به  کی یپاسخ حاو امیمثال، پ نیدر ا

"Test Server Version 1.0" .است 

Entity Bodies 

بوده  HTTP یهاامیپ پیلود، این بخش. باشدمی یاریختاست که ا HTTP ،Entity Bodies امیپاز بخش سوم 

 .شده است یها طراحانتقال آن یبرا HTTPهستند که  مواردی و

اسناد  دئو،یو ر،یتصاواین موارد شامل را حمل کنند:  تالیجید یهااز داده یتوانند انواع مختلفیم HTTP یهاامیپ

HTML ، ند.باشمی رهیو غ یکیپست الکترون ،یکارت اعتبار یها، تراکنشیکاربرد یهابرنامهاطالعات 

Version 0.9 Messages 

HTTP  پروتکل  هینسخه اول 0.9نسخهHTTP یدرخواست و پاسخ یهاامیپ ینقطه شروع برا نسخه، نیبود. ا 

را زیر )شکل  امروزی است HTTPاز پروتکل  ساده تر اریبس، اما کنداز آن استفاده میامروزه  HTTPکه  است

 (.دینیبب
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درخواست  URLو  متدها بودند، اما درخواست صرفاً شامل ها و پاسخاستشامل درخو زین HTTP/0.9 یهاامیپ

 تیکد وضع چیو تنها نسخه در آن زمان بود(، ه نیاطالعات نسخه )اول چیبود. ه Entityبود و پاسخ فقط شامل 

 گنجانده نشده بود. هدری در این نسخه از پروتکل چیو ه لیعبارت دل ای

که در  HTTP یکاربرد یهاها و برنامهیژگیاکثر و یساز ادهیپ ای یریانعطاف پذ امکان ،یسادگ نیا ،حال نیبا ا

ها، نتیهنوز کال رایز میدهیم حیبه اختصار آن را توض نجایدهد. ما در ایداده شده است را نم حیکتاب توض نیا

آن  یهاتیاز محدود دیبا نسایکنند و برنامه نویم فادههستند که از آن است یگرید یکاربرد یهاسرورها و برنامه

 آگاه باشند.

Methods 

. میصحبت کن ها اشاره شده بود،به آنکه قباًل  HTTP یاصل متدهایاز  یدر مورد برخ یشتریب اتیبا جزئ دییایب

، 1.1نسخه  HTTPبا  یسازگار یشوند. براینم یساز ادهیپ یها توسط هر سرورمتدکه همه  دیتوجه داشته باش

 کند. یساز ادهیمنابع خود پ یرا برا HEADو  GET یمتدها دیسرور فقط با

 یدارند. برا یکاربرد محدود ادیها به احتمال زمتدکنند، یم یساز ادهیها را پمتد نیکه سرورها همه ا یزمان یحت

 کنند،یم یبانید( پشتوشمیداده  حیبخش توض نی)که در ادامه در ا PUT ای DELETEکه از  ییمثال، سرورها

 میسرور تنظ یکربندیمعمواًل در پ هاتیدودمح نیکند. ا رهیذخ ایبتواند منابع را حذف  یهر کس خواهندینم

 متفاوت هستند. گریبه سرور د یو از سرور گرید تیبه سا یتیاز سا نیبنابرا شوند،یم
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Safe Methods 

HTTP یشود که متدهای. گفته مدنیگویم منیا یامتدهها کند که به آنیم فیها را تعرمتداز  یمجموعه ا 

GET و HEAD درخواست جهیدر نت دینبا یاقدام چیکه ه یمعن نیهستند، به ا منیا HTTP که از روش GET 

 .کند رخ دهدیاستفاده م HEAD ای

سرور رخ نخواهد داد. به عنوان  یرو یاتفاق چیه HTTPدرخواست  جهیاست که در نت نیا یاقدام چیمنظور ما از ه

 «دیخر»دکمه  یو رو دیکنیم دیخر فروشگاه آنالین اقدام به یک سایت که در دیریرا در نظر بگ ینمثال، زما

)که بعداً در مورد آن بحث خواهد شد( همراه  POSTدرخواست  کیدکمه، این  یبر رو کی. با کلدیکنیم کیکل

حالت،  نیشود. در ایانجام م از طرف شما در سرور Action کیشود و یشما ارسال م یبا اطالعات کارت اعتبار

Action شود.یشما شارژ م دیخر یشما برا یاست که کارت اعتبار نیا 

به توسعه دهندگان  نی، اActionنشود )در  Action کیباعث انجام  منیا متد کیوجود ندارد که  ینیتضم چیه

تا در  دهندیاجازه م HTTP یهاهدهندگان برناماست که به توسعه نیا منیا متدهایدارد(. منظور از  یوب بستگ

اقدامات شود، به کاربران اطالع دهند. در مثال  یناامن که ممکن است باعث انجام برخ متد کیصورت استفاده از 

را با  یکه درخواست دهدیهشدار ظاهر شود که به شما اطالع م امیپ کیما، مرورگر وب شما ممکن است قبلی 

 .شما( ی)مثالً شارژ شدن کارت اعتبار فتدیسرور ب یرو یممکن است اتفاق جهیر نتو د دیکنیناامن ارسال م متدی

GET 

GET شود. یمنبع استفاده م کیارسال  یدرخواست از سرور برا یاست. معموالً برا متد نیتر جیراHTTP/1.1 

 HTTPدرخواست  ینت،کال دهد کهینشان م را ینمونه ا زیردارد. شکل  ازین متد نیا یساز ادهیپ یبه سرورها برا

 دهد.یانجام م GETرا با متد 
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HEAD 

هرگز  Entity چیگرداند. هیپاسخ را برم یکند، اما سرور فقط هدرهایعمل م GETمانند متد  قاًیدق HEADمتد 

تفاده کند. با اس یازرسبها را هدرمنبع،  افتیبه در ازیدهد بدون نیاجازه م کالینتبه متد  نیشود. ایبازگردانده نم

 :دیتوانیم HEADاز 

 (.دیکن نیی)به عنوان مثال، نوع آن را تع دیکن دایمنبع پ کیدر مورد  یمنبع، اطالعات افتیبدون در 

 ریخ ایوجود دارد  یش کی ایآ دینیپاسخ، بب تیبا مشاهده کد وضع. 

 یا خیر منبع اصالح شده است ایکه آ دیکن بررسی هدرها، مشاهده با 

هستند که  ییهاهدرهمان  قاًیبازگردانده شده دق یحاصل کنند که هدرها نانیاطم دیبا توسعه دهندگان سرور

 HEAD زیر متد. شکل دارد ازین HTTP/1.1 به پیاده سازی پروتکل HEAD متدگرداند. یبرم GETدرخواست 

 دهد.یرا در عمل نشان م
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PUT 

 یهاستمیاز س ی. برخسدینویسرور م یرا رو خواند، اسنادیاسناد را از سرور م که GET متدبرعکس  PUT متد

Publishing با استفاده از  ماًیها را مستقو آن دیکن جادیصفحات وب ا دهندیبه شما اجازه مPUT سرور  یرو

 (.دینیرا بب زیر)شکل  دیوب نصب کن

 

با نام  دیسند جد کی جادیا یاز آن برا ایو  ردیاست که بدنه درخواست را بگ نیسرور ا یبرا PUTمتد  یمعنا

URL اگر آن  ایاستفاده کند  یدرخواستURL آن استفاده کند. ینیگزیجا یاز قبل وجود داشته باشد، از بدنه برا 

از  PUTوب قبل از انجام  یاز سرورها یاریبس د،یده رییدهد محتوا را تغیبه شما امکان م PUTکه  ییاز آنجا

  .دیخواهند که با رمز عبور وارد شویشما م

POST 

از  یبانیپشت یبرااز این متد شده است. در عمل، اغلب  یبه سرور طراح یورود یهاارسال داده یبرا POST متد

ها را به و سپس آن شودیفرم پر شده معموالً به سرور ارسال م کی یهاشود. دادهیاستفاده م HTML یهافرم

بوسیله متد  را HTTPدهد که درخواست یا نشان مر نتیکال کی. شکل زیر کندیم تیبرود هدا دیکه با ییجا

POST کندیارسال م. 
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TRACE 

ها، یها، پروکسروالیکند، ممکن است آن درخواست از فایرا ارائه م یدرخواست نتیکال کیکه  یهنگام

Gateway  یفرصت را دارند که درخواست اصل نیا هانیاز ا کیها عبور کند. هر برنامه ریسا ایها HTTP  را

به سرور  که تیدر نهاها رخواستد نندیکه بب دهدیامکان را م نیا هاکالینتبه  TRACEدهند. متد  رییتغ

 .آیندمیچگونه به نظر رسند، می

 . کندیرا در سرور مقصد آغاز م "Loopback" صیتشخ کی TRACEدرخواست  کی

که در متن پاسخ  دست نخورده ایدرخواست  امیرا با پ TRACEپاسخ  کیمرحله سفر،  نیسرور در آخر

آن در امتداد  یاصل امیپ ایآکه  ندیبب تواندیم نتیکال کیگرداند. سپس یکرده است، باز م افتیدر
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 (.دینیرا بب زیر )شکل یا خیر اصالح شده است ای رییتغ HTTP واسط یهابرنامه ، توسطدرخواست/پاسخ رهیزنج

 

ها درخواست نکهیا دیید. به عنوان مثال، تأگیریمقرار استفاده  مورد صیتشخ جهتدر درجه اول  TRACE متد

 راتیمشاهده تأث یبرا یابزار خوب نی. همچنکنندیدرخواست/پاسخ عبور م رهیزنج قیاز طر ما، طبق خواسته

 شما است. یهادرخواست یها بر روبرنامه ریها و سایپروکس

 تی هم دارد.ولی مشکال خوب است صیتشخ یبرا TRACEهمانطور که 

ممکن است  یپروکس کیمثال،  یبرا - دهندیانجام م یمتفاوت ی، کارهامتدبسته به  HTTP یهااز برنامه یاریبس

برنامه  کیرا به  GETدرخواست  کیکند  ی، اما سعنمودهبه سرور ارسال  ماًیرا مستق POSTدرخواست  کی

HTTP کش وب( ارسال کند.  کی)مانند  گریدTRACE دهد. یها ارائه نممتد صیتشخ یبرا یسمیمکان 

 TRACEپاسخ مربوط به  Entity Bodyارسال کرد.  TRACEتوان با درخواست یرا نم Entity Body چیه

 کرده است. افتیاست که سرور پاسخ دهنده در یشامل درخواست

OPTIONS 

 ی. )برخنشان دهدبه ما  راشده وب سرور  یبانیمختلف پشت یهاتیخواهد که قابلیاز سرور م OPTIONS متد

 کنند(. یبانیپشت اءیاز اش یانواع خاص یرا فقط بر رو یخاص اتیسرورها ممکن است عمل
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توانند به منابع یکنند که چگونه م نییکند تا تعیفراهم م نتیکال یکاربرد یهابرنامه یرا برا یالهیوس متد نیا

درخواست  یویسنار کیزیر داشته باشند. شکل  یها دسترسواقعاً به آن نکهیداشته باشند بدون ا یمختلف دسترس

 دهد.ینشان م OPTIONSرا با استفاده از روش 

 

DELETE 

خواهد منابع مشخص یاز سرور م. این متد، دیکنیدهد که شما فکر میرا انجام م یهمان کار قاًیدق DELETE متد

 های کالینت برنامه بهد، تضمینی برای حذف منابع، استفاده از این متحال،  نیرا حذف کند. با ا URLشده توسط 

 ندهد تا درخواست را بدویبه سرور اجازه م HTTP پروتکل هایقابلیت است که لیدل نیبه ا موضوع نی. ادهدنمی

 دهد.یرا نشان م DELETE متداز  ینمونه ازیر لغو کند. شکل  یاطالع به مشتر

 

Extension Methods 

HTTP دیجد یهایژگیو نیداشته باشد، بنابرا یدانیتوسعه م تیشده است که قابل یطراح یابه گونه 

هستند که در  ییهامتد Extension Methods. شوندینم یمیقد یافزارهاباعث از کار افتادن نرم
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 یهاتیابلتا ق کنندیدهندگان فراهم متوسعه یرا برا یها ابزاراند. آننشده فیتعر HTTP/1.1 هایقابلیت

گسترش  کنند،یم یسازادهیپ کنندیم تیریکه سرورها مد یمنابع یبر رو شانیرا که سرورها HTTP یهاسیسرو

از  یها بخشمتد نیاند. افهرست شدهزیر در جدول  Extension Methods جیرا یهااز نمونه یبرخ دهند.

کمک  HTTP قیوب از طر یرهاوب به سرو یاز انتشار محتوا یبانیهستندکه به پشت WebDAV HTTP نهافزو

 کند.یم

 

نشده اند. اگر  فیتعر یمشخصات رسم کیدر  ها Extension Methodنکته مهم است که همه  نیتوجه به ا

 . ستیقابل درک ن HTTP یهااکثر برنامه یاحتماالً برا د،یکن فیرا تعر Extension Method کی

Status Codes 

 یشوند. کدهایم یطبقه بند یبه پنج دسته کل HTTP تیوضع یکدها شد،به نیز آن اشاره همانطور که قبال 

 کند. یفراهم مرا خود  یهاتراکنش جیدرک نتا به منظور کالینت یآسان برا یراه تیوضع

100–199: Informational Status Codes 

هستند و در  دیها نسبتا جدکرد. آن یمعرفرا  Informational تیوضع یکدها ،HTTPپروتکل  1.1نسخه 

 تیوضع یکدها زیربحث و جدل وجود دارد. جدول  یها کمو ارزش درک شده آن یدگیچیمورد پ

Informational د.دهیم نشانشده را  فیتعر 

 

است که در آن  یموارد یساز نهیکننده است. هدف آن به جیگ یکم Continue 100 تیکد وضع

 یخواهد بررسیارسال به سرور است اما م یبرا Entity Body کی یدارا HTTP کالینتبرنامه  کی

 . ردیپذیرا م تیکند که سرور قبل از ارسال آن موجود
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Clients and 100 Continue 

 100منتظر پاسخ  آن،است قبل از ارسال  لیسرور است و ما کیبه   Entityکیدر حال ارسال  کالینتاگر 

Continue  ،درخواست  هدر کی دیبا کالینتباشدExpect  100با مقدار-continue نتیارسال کند. اگر کال 

فقط سرور  نیا رایارسال کند، ز continue-100مقدار با  Expectک هدر ی دی، نبانداردرا   Entityقصد ارسال

 را ارسال کند. تیموجود کیممکن است  نتیکند که کالیم سرور گمانکند و یم جیرا گ

-100مقدار  واقعاً از دیبا کالینتبرنامه  کیاست.  یساز نهیبه کیجهات  یاریاز بس continue-100مقدار 

continue  استفاده از آن  ای تیریبزرگ به سرور که سرور قادر به مد تیموجود کیاستفاده کند تا از ارسال

 کند. یریجلوگ ست،ین

تر(، یمیقد یهایساز ادهیاز پ یو با توجه به برخ) continue-100 تیدر مورد وضع هیاول یسردرگم لیبه دل

منتظر بمانند تا سرور  شهیهم یبرا دیفرستند، نبایم continue-100 یرا برا Expectکه هدر  هاییکالینت

 را ارسال کند. Entity دیفقط با کالینتوقفه،  یارسال کند. پس از مدترا  continue-100پاسخ  کی

)آزاردهنده، اما  continue-100 رمنتظرهیغ یهاپاسخ مقابله با یبرا دیبا زین نتیکال یهاکنندهادهیدر عمل، پ

 .کنندیکد را به صورت نامناسب ارسال م نیا به اشتباه HTTP یکاربرد یهااز برنامه ی( آماده باشند. برخیواقع

Servers and 100 Continue 

کد  ای Continue 100با  دیکند، با افتیدر continue-100و مقدار  Expect هدربا  یاگر سرور درخواست

ارسال کنند که  ییهانتیکال یرا برا Continue 100 تیکد وضع دیسرورها هرگز نبا .پاسخ دهد به آن خطا

100-continue خطاکار  یاز سرورها یبرخ م،یکه در باال اشاره کرد همانطورحال،  نیکنند. با ایرا ارسال نم

 دهند.یکار را انجام م نیا

همه(  ای) یداشته باشد، مقدار Continue 100پاسخ  کیارسال  یبرا یفرصت نکهیاز اقبل  ،سرور یلیاگر به دال

Entity به ادامه کار گرفته است.  میقبالً تصم کالینت رایندارد، ز تیکد وضع نیبه ارسال ا یازیکند، ن افتیرا در

درخواست ارسال  ییانه تیکد وضع کی دیبا نانسرور خواندن درخواست را تمام کرد، همچ یحال، وقت نیبا ا

 .کند

 ،Entityقبل از خواندن متن  ردیبگ میکند و تصم افتیدر continue-100با  یدرخواست یاگر سرور ت،یدر نها

پاسخ ارسال کند و اتصال را  کیفقط  دی(، نباییرخ دادن خطا لیدهد )مثالً به دل انیدرخواست را پا

 .کند یریجلوگ نتیسط کالپاسخ تو افتیتواند از دریامر م نیا رایببندد. ز

Proxies and 100 Continue 
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چند کار را انجام  دیاست، با continue-100کند که شامل یم افتیدر یدرخواست کالینتکه از  یپروکسیک 

مطابقت  یبا چه نسخه ا ینداند سرور بعد ایاست  HTTP/1.1مطابق با  یبداند که سرور بعد یدهد. اگر پروکس

 پیش HTTPاز  یبا نسخه ا یداند که سرور بعدیارسال کند. اگر م ندر آ Expectت را با هدر درخواس دیدارد، با

 پاسخ دهد. Expectation Failed 417 یبا خطا دیسازگار است، با 1.1از 

-100و مقدار  Expectهدر  کیقبل از آن،  ای HTTP/1.0سازگار با  نتیاز طرف کال ردیبگ میتصم یاگر پروکس

continue 100پاسخ  دیدر درخواست خود لحاظ کند، نبا را Continue به کند(  افتیرا )اگر از سرور در

 بکند. استفاده ای داند که از آن چهینم کالینت رایزارسال کند.  کالینت

200–299: Success Status Codes 

 یهستند. سرورها دارا زیآم تیها معموالً موفقکنند، درخواستیم ی را ارسالدرخواست هاکالینتکه  یهنگام

ها مطابقت دارند. هستند که با انواع مختلف درخواست تینشان دادن موفق یبرا تیوضع یاز کدها یمجموعه ا

 کند. یشده را فهرست م فیتعر تیموفق تیوضع یکدهازیر جدول 
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300–399: Redirection Status Codes 

منابع مورد عالقه خود استفاده  یبرا نیگزیجا یهااز مکانکه  ندیگویم کالینتبه  ای ریمس رییتغ تیوضع یکدها

 ریمس رییتغ تیکد وضع کیجا شده باشد، جابه یاگر منبع ارائه دهند. نیگزیپاسخ جا کیمحتوا،  یبه جا ایکنند 

که منبع منتقل شده است و اکنون  دیبگو کالینتارسال شود تا به  تواندیم یاریاخت Location هدر کیو 

 .(دینیرا ببزیر )شکل  در مسیر جدید پیدا کند کرد دایآن را پ توانیم

 هدایت کنند. دیدهد تا به صورت شفاف و بدون آزار کاربران خود به مکان جدیبه مرورگرها اجازه م نیا
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 کیاز  یبرنامه کاربردبرای  Local Copy کیاعتبار  دییتأ یتوان برایرا م ریمس رییتغ تیوضع یاز کدها یبرخ

 Local Copy ایکند که آ یتواند بررسیم HTTPبرنامه  کینبع با سرور مبدا استفاده کرد. به عنوان مثال، م

موضوع را  نیاز ا ینمونه ازیر  . شکلاستاصالح شده  یمنبع در سرور اصل نکهیا ایمنبع آن هنوز به روز است 

سند  یفقط در صورت دیگویکه م کندیرا ارسال م If-Modified-Since ژهیهدر و کی نتیدهد. کالینشان م

سرور  نینکرده است، بنابرا رییتغ خیتار نیاصالح شده باشد. سند از ا 1997که از اکتبر  دیکن افتیرا در

 دهد.یپاسخ م 304 تیکد وضع کیبا  ات،یمحتو یبه جا
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 یهستند، روش خوب ریمس رییتغ تیکد وضع کیکه شامل  HEAD ریغ یهاپاسخ به درخواست یبرا ،یبه طور کل

 تیوضع یکدهازیر جدول  .باشد شدهتی( هدای)هاURLبه  هاییلینکو  حاتیبا توض Entity کیاست که شامل 

 کند.یم تشده را فهرس فیتعر ریمس رییتغ
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 یها. تفاوتدیشده باش 307و  303، 302 تیوضع یکدها نیب یهمپوشان ی، ممکن است متوجه کمباالاز جدول 

است که  ییهامتددر  از تفاوت یها ناشآن شتریوجود دارد، که ب تیوضع یکدها نیوه استفاده از ادر نح یفیظر

 .کنندیبرخورد م تیوضع یکدها نیبا ا HTTP/1.1و  HTTP/1.0 یهابرنامه

 رییتغ تیکد وضع کیکند و در پاسخ یم ارسال POSTدرخواست  کی HTTP/1.0 کالینت کیکه  یهنگام

دنبال  URLبه آن  GETدرخواست  کیبا  Locationرا در هدر  ریمس رییتغ URLکند، یم افتیدر 302 ریمس

 .کندیم

که سرور  زمانی. کار را انجام دهند نیا HTTP/1.0 یهانتیانتظار دارند کال HTTP/1.0 یسرورها

HTTP/1.0 درخواست  کی افتیپس از درPOST  نتیکال کیاز HTTP/1.0 302 تیکد وضع کی 

 را دنبال کند.  ریمس ریی، تغGETبا درخواست  نتیکند، سرور انتظار دارد که کالیارسال م
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رفتار  نیهم افتیدر یبرا 303 تیاز کد وضع HTTP/1.1 پروتکلشود. یم جادیا HTTP/1.1با  یسردرگم

ا کنند تا بیارسال م یمشتر POSTدرخواست  ریمس رییتغ یرا برا 303 تیکند )سرورها کد وضعیاستفاده م

 دنبال شود(. GETدرخواست  کی

 تیکد وضع یبه جا 307 تیکه از کد وضع دیگویم HTTP/1.1 پروتکل ،یسردرگماین دور زدن  به منظور

 تیتوانند کد وضعی. سپس سرورها مدیاستفاده کن HTTP/1.1 یهانتیموقت به کال یرهایمس رییتغ یبرا 302

 کنند. رهیذخ HTTP/1.0 یهانتیاستفاده با کال یرا برا 302

کنند تا به  یرا بررس نتیکال کی HTTPنسخه  دید که سرورها باانرسیم جهینت نیبه اموارد مذکور ما را همه 

 انتخاب کنند. رکتیدایارسال در پاسخ ر یرا برا ریمس رییتغ تیکد وضع یدرست

400–499: Client Error Status Codes 

درخواست  امیپ کیمانند  د،یتواند از پس آن برآیکه سرور نم کنددرخواست میرا  یزیچ نتیکال کیاوقات  یگاه

 که وجود ندارد. URL یبرا یاغلب، درخواست ا،یبد شکل 

 یکه ما منبع دیگویسرور به ما مدر این حالت  – میادهیرا هنگام مرور د Not Found 404 یهمه ما کد خطا

 .داندینم یزیکه درباره آن چ میارا درخواست کرده

هرگز شما را آزار دهد.  نکهیشود، بدون ایتوسط مرورگر شما برطرف م مبتنی بر کالینت یاز خطاها یاریسب

 دهد.یرا نشان م نتیکال یخطا تیمختلف وضع یکدها ل زیرجدو
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500–599: Server Error Status Codes 

در این حالت ممکن خطا است.  یکند، اما خود سرور دارایدرخواست معتبر ارسال م کی نتیکال کیاوقات  یگاه

، مواجه Gatewayمنبع  کیسرور، مانند  یفرع یاز اجزا یکیخطا در  کی ایسرور  تیبا محدود نتیکال است

 .شده باشد

 یها کدهایشوند. پروکسیبا مشکل مواجه م کالینتصحبت با سرورها از طرف  یها اغلب هنگام تالش برایپروکس

 فیسرور تعر یخطا تیوضع یکدهازیر جدول . کنندیمشکل صادر م فیتوص یرا برا 5xxسرور  یخطا تیوضع

 کند.یشده را فهرست م

 

Headers 

 دهند. یانجام م یو سرورها چه کار هاکالینتکنند تا مشخص کنند که یهدرها و متدها با هم کار م

را  یتر هستند و اطالعاتیهدف کلاز نظر  برخی نیزو  استفاده شدهخاص  هایامیپ یوجود دارند که برا ییهدرها

 شوند:یم میتقس یها به پنج کالس اصلهدردهند. یدرخواست و هم در پاسخ ارائه م یهاامیهم در پ
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General headers 

را ارائه  یها اهداف کلشوند. آنیاستفاده م و هم سرور نتیهستند که هم توسط کال یعموم یهدرها هانیا

هدر همه منظوره  کی Dateاست. به عنوان مثال، هدر  دیها مفبرنامه ریو سا سرور ،کالینت یکنند که برایم

 ساخته شده است را نشان دهند: امیکه در آن پ یخیدهد زمان و تاریاست که به هر دو طرف اجازه م

Date: Tue, 3 Oct 1974 02:16:00 GMT 

Request headers 

را  یها اطالعات اضافدرخواست هستند. آن یهاامیست مخصوص پدرخوا یهدرها داست،یهمانطور که از نام آن پ

آن است. به عنوان مثال، هدر  افتیبه در لیما کالینتکه  ییهادهند، مانند نوع دادهیسرورها قرار م اریدر اخت

Accept ردیپذیبا درخواستش مطابقت داشته باشد م هرا ک یاهر نوع رسانه نتیکه کال دیگویبه سرور م ریز: 

Accept: */* 

 

Response headers 

)به عنوان  دهندیقرار م کالینت اریرا در اخت یکه اطالعات هستندخاص  هدرهایاز  یاپاسخ مجموعه یهاامیپ

که با  دیگویم کالینتبه  ریز Server(. به عنوان مثال، هدر کندیصحبت م یبا چه نوع سرور کالینت مثال،

 کند:یمصحبت  1.0نسخه  Tiki-Hutسرور 

Server: Tiki-Hut/1.0 

Entity headers 

 Entity یسروکار دارند. به عنوان مثال، هدرها Entity Bodyاشاره دارد که با  ییهاهدربه  تیهدر موجود

به برنامه اجازه  ریز Content-Typeمثال، هدر  یمشخص کنند. برا تیها را در بدنه موجودتوانند نوع دادهیم

 هستند: iso-latin-1 یدر مجموعه کاراکترها HTMLسند  کی یهاادهبداند که د دهدیم

Content-Type: text/html; charset=iso-latin-1 

Extension headers 

شده  جادیهستند که توسط توسعه دهندگان برنامه ا یاستاندارد ریغ یهدرها، Extension یهدرها

را تحمل   Extensionهدرهای دیبا HTTP یهامهاضافه نشده اند. برنا HTTPاند اما هنوز به مشخصات 

 را ندانند. هدرها یاگر معن یکرده و ارسال کنند، حت
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General Headers 

. ندیگویم یعموم هدرها، هدرهای نیدهند. به ایارائه م امیپ کیرا در مورد  ییابتدا اریاطالعات بس ،از هدرها یبرخ

 دهند.یصرف نظر از نوع آن ارائه م امیپ کیرا در مورد  یدیاطالعات مفاین هدرها، 

 کیبه  امیپ جادیو زمان ا خیتار د،یپاسخ باش امیپ کی ایدرخواست  امیپ کیبه عنوان مثال، چه در حال ساخت 

 زیراست. جدول  General ،امیهر دو نوع پ یدهد براینوع اطالعات را ارائه م نیکه ا یهدر نیاست، بنابرا یمعن

 کند.یرا فهرست م یکل یاطالعات یهاهدر

 

General caching headers 

را  اءیاش از Local Copyتا  دادیاجازه م HTTP یهاکرد که به برنامه یرا معرفهدرهایی  HTTP/1.0پروتکل 

 یدارا HTTPنسخه  نیکنند. آخر رهیذخ Cacheکنند، در  یواکش یاز سرور اصل ماًیمستق شهیهم نکهیا یجابه

 کند.یرا فهرست م Caching یاصل یهاهدر زیراست. جدول  Cache یز پارامترهاا یغن اریمجموعه بس

 

Request Headers 

چه  نکهیدر مورد ا یها اطالعات. آنابندییدرخواست معنا م امیهستند که فقط در پ ییهاهدردرخواست،  یهاهدر

ها و تیاولو ای کند، درخواست از کجا شروع شده است،یدرخواست را ارسال م یزیچه چ ای یکس

هدر درخواست در مورد  هک یتوانند از اطالعاتیدهند. سرورها میمارائه  ست،یچ کالینت یهاییتوانا
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 یاطالعات زیر هدرهابدهند. جدول  نتیکالبه  یکنند پاسخ بهتر یدهد استفاده کنند تا سعیها مبه آن کالینت

 کند.یدرخواست را فهرست م

 

Accept headers 

 : دیخود را به سرورها بگو یهاتیو قابل حاتیدهد تا ترجیمارائه  کالینترا به  یراه Accept یهدرها

خواهند. سپس ینم را یزیتوانند استفاده کنند و مهمتر از همه، چه چیم را یزیخواهند، چه چیم را یزیچه چ

کنند.  استفادهاطالعات مورد ارسال  هوشمندانه تر در یریگ میتصم یبرا یاطالعات اضاف نیتوانند از ایسرورها م

کنند و سرورها یم افتیخواهند دریآنچه را که م هاکالینتبه نفع هر دو طرف اتصال هستند.  Accept یهدرها

 زیر دهند. جدولیتواند از آن استفاده کند هدر نمینم کالینتکه  یزیارسال چ یباند خود را برا یزمان و پهنا

 کند.یا فهرست مر Acceptمختلف  یهاهدر
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Conditional request headers 

 کالینتدرخواست اعمال کنند. به عنوان مثال، اگر  کی یرا رو ییهاتیخواهند محدودیم هاکالینتاوقات،  یگاه

ارسال  یسرور بخواهد که سند را فقط در صورت کیسند داشته باشد، ممکن است بخواهد از  کیاز  یکپ کیقبالً 

ها نتیکال ، Conditionalدرخواست یاز هدرها هقباًل دارد متفاوت باشد. با استفاد ویکه  یاسخهکند که با ن

ها اعمال کنند و از سرور بخواهند قبل از برآورده کردن درخواست یرا رو ییهاتیمحدود نیتوانند چنیم

 Conditionalواست مختلف درخ یهازیر هدرحاصل کند. جدول  نانیاطم  Conditionalدرخواست، از صحت 

 کند.یرا فهرست م

 

Request security headers 

HTTP تیطرح ساده احراز هو کیاز  یبه صورت بوم challenge/response یبانیها پشتدرخواست یبرا 

به منابع  یقبل از دسترس خواهدیم هاکالینتتر کند و از امن یرا اندکارتباط تا  کندیتالش ممدل  نیکند. ایم

 کند.یدرخواست را فهرست م یتیامن یهازیر هدرجدول کنند.  تیص، خود را احراز هوخا
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Proxy request headers 

ها کمک به عملکرد بهتر آن ی، چند هدر برااندشده جیرا یاندهیبه طور فزا نترنتیها در ایکه پراکس ییاز آنجا

 کند.یت مرا فهرس یدرخواست پروکس یهازیر هدر جدولشده است.  فیتعر

 

Response Headers 

 کند،یپاسخ را ارسال م یچه کس نکهیمانند ا دهند،یارائه م انیرا به مشتر یپاسخ اطالعات اضاف یهاهدر

کند یکمک م کالینتها به هدر نیا چیست. در مورد پاسخ ژهیو یهادستورالعمل یحت ایدهنده پاسخ یهاییتوانا

پاسخ را فهرست  یاطالعات یهازیر هدر ارائه دهد. جدول یبهتر یهادرخواست ندهیو در آ مشاهده نمودهها تا پاسخ

 کند.یم
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Negotiation headers 

 کی یبرا ش،ینما نیکه در صورت وجود چند دهدیامکان را م نیا هانتیبه سرورها و کال HTTP/1.1پروتکل 

 کی یرو HTMLسند  کی یو آلمان یوفرانس یهاترجمه یبه عنوان مثال، وقت. )کنند Negotiationمنبع 

از آن انتقال اطالعات در مورد منابع قابل مذاکره  یسرورها برا کهوجود دارد  هدرچند  نجایدر ا( سرور وجود دارد

 کند.یمذاکره را فهرست م یهاهدر رزیکنند. جدول یاستفاده م

 

Response security headers 

 تیکه اساساً سمت پاسخ طرح احراز هو د،یادهیددرخواست را  یتیامن هدرهایشما قبالً 

challenge/response   مربوط به پروتکلHTTP چالش آورده  یاصل یهاهدر نجایهستند. در حال حاضر، در ا

 کند.یپاسخ را فهرست م یتیامن یهازیر هدرشده است. جدول 
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Entity Headers 

درخواست و پاسخ  امیکه هر دو پ ییارد. از آنجاوجود د HTTP یهاامیپ پیلود فیتوص یبرا یادیز یهدرها

 ظاهر شوند. امیتوانند در هر نوع پیهدرها م نیباشند، ا تیموجود یتوانند دارایم

آن، از اطالعات مربوط به  یو محتوا تیاز اطالعات را در مورد موجود یعیوس فیط تیموجودیا  Entity یهدرها

 ،ی. به طور کلکندیکرد، ارائه م جادیا منبع یرو توانیکه م یدرخواست معتبر متدهایگرفته تا  ءینوع ش

 تیموجود یاطالعات زیر هدرهایسروکار دارد. جدول  یزیکه با چه چ ندیگویم امیپ رندهیبه گ تیموجود یهدرها

 کند.یرا فهرست م
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Content headers 

اطالعات  رینوع، اندازه و ساکه دهند، یارائه م تیموجود یدر مورد محتوا یاطالعات خاص ،Contentی هاهدر

 یبازگشت یتواند به نوع محتوایمرورگر وب م کی. به عنوان مثال، باشدها میاز آن ای، نمونهپردازش یبرا دیمف

 کند.یمحتوا را فهرست م لفمختزیر هدرهای دهد. جدول  شیرا نما ءینگاه کند و بداند چگونه ش

 

Entity caching headers 

موجود  یدهند. هدرهایارائه م Cacheزمان  ای یرا در مورد چگونگ ییهادستورالعمل یعموم Cache یهدرها

به عنوان مثال، اطالعات . دهدیشود ارائه میم Cacheکه در حافظه  یتیرا در مورد موجود یاطالعات Cacheدر 

 .ریخ ایمنبع هنوز معتبر است  Cache حافظهشده در  رهیذخ یکپ کیاعتبار  دییتأ یبرا ازیمورد ن

 کند.یرا فهرست م Entity caching زیر هدرهایجدول 

 


