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Connection Management 

که  یاتیح ساختار، HTTPاما در مورد اتصاالت  دهد،یم حیتوض یرا به خوب HTTP یهاامیپ HTTP پروتکل

را توسعه  HTTP یهاکه برنامه دیهست یسی. اگر برنامه نوشودینم یصحبت کنند،یاز آن عبور م HTTP یهاامیپ

 .دیها را بدانو نحوه استفاده از آن HTTPاتصاالت مربوط به نکات  دیبا د،دهییم

 شد: دیآشنا خواه ریبا موارد ز شودپرداخته می HTTPاتصال  تیریمددر این فصل که به 

  نحوه استفادهHTTP  از اتصاالتTCP 

 ر،یتاخ bottlenecks در اتصاالت  یو گرفتگTCP 

 یهایساز نهیبه HTTPاتصاالت ، از جمله Parallel، Keep-Alive  وPipeline 

 ارتباطات تیریمد یبرا دهایو نبا دهایبا 

TCP Connections 

شبکه  یهامحبوب از پروتکل یاهیمجموعه ال کی شود،یانجام م TCP/IP قیاز طر HTTPتمام ارتباطات  باًیتقر

packet-switched برنامه  کی. شودیم از آن استفادهشبکه در سراسر جهان  یهاو دستگاه هاانهیکه توسط را

در هر نقطه از جهان اجرا  باًیقربرنامه سرور باز کند، که ت کی ارا ب TCP/IPاتصال  کیتواند یم ت کالینتسم

 بیآس نرفته و نیو سرور هرگز از ب کالینت یهاانهیرا نیرد و بدل شده ب یهاامیارتباط، پ یشود. پس از برقراریم

 .نندیبینم

 آدرس زیر را در نظر بگیرید:

http://www.joes-hardware.com:80/power-tools.html 

 دهد. یرا انجام م زیرشود، مرورگر شما مراحل نشان داده شده در شکل یبه شما داده م URL نیا یوقت
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 .شودیخارج م URL و شماره پورت سرور از IP ، آدرس3تا  1در مراحل 

درخواست در سراسر اتصال ارسال  امیپ کی 5و در مرحله  شده جادیبه وب سرور ا TCP اتصال کی 4مرحله  در

 .شودیم

 شود.یبسته م 7و اتصال در مرحله  شدهخوانده  6در مرحله  پاسخ

TCP Reliable Data Pipes 

. ستندیها نبه عالوه چند قانون در مورد نحوه استفاده از آن TCPاز اتصاالت  شیب یزیواقعاً چ HTTPاتصاالت 

 هستند.  نترنتیا اتصاالت قابل اعتماد TCPاتصاالت 

TCP  بهHTTP طرف اتصال  کیدر ارسال شده  یهاتیدهد. بایقابل اعتماد م هایتیباز لوله  کی

TCP ندیآیم رونیدرست ب بیو به ترت یبه درست گریاز طرف د. 
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TCP Streams Are Segmented and Shipped by IP Packets 

TCP یهابسته به نام یکوچک یهاخود را در تکه یهاداده IP (تاگرامید ای IPارسال م )ب،یترت نیکند. به ای 

HTTP بخش است، همانطور که در  "پشته پروتکل"در  ییباال هیالa نوع  کینشان داده شده است.  از شکل زیر

 bبخش دهد )یقرار م TCPو  HTTP نی( را بSSL ای TLSنام  ه)ب یرمزنگار یرمزگذار هیال کی، HTTPSامن، 

 (.زیر شکل

 

 ،باز TCPاتصال  کی قیاز طر بیرا به ترت امیداده پ یرا ارسال کند، محتوا یامیخواهد پیم HTTPکه  یهنگام

ها را کند و بخشیم میبه نام سگمنت تقس یداده را به قطعات انیجر رد،یگیداده را م انیجر TCPکند. یپخش م

 TCP/IP ساختارتوسط  هانیهمه ا. کندیم قلمنت IP یهابه نام بسته ییهادر داخل پاکت نترنتیدر سراسر ا

 .ندیبیکدام را نم چیه HTTP سیشود. برنامه نویانجام م

 یهابسته نیاز ا کیشود. هر یمنتقل م گرید IPبه آدرس  IPآدرس  کیاز  IPبسته  کیتوسط  TCPهر بخش 

IP موارد زیر هستند: شامل 

  هدر بستهIP  ً(تیبا 20)معموال 

  هدرTCP  (تیبا 20)معموال 

 یهااز داده یتکه ا TCP (0 شتریب ای تیبا)  
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، TCPشامل شماره پورت  TCPها است. هدر قطعه بخش ریمبدا و مقصد، اندازه و سا IP یهاآدرس یحاو IPهدر 

Flag کنترل  یهاTCP شود.یاستفاده م یکپارچگی یها و بررسداده بیترت یاست که برا یعدد ریو مقاد 

 

Keeping TCP Connections Straight 

از  ماًیاتصاالت را مستق نیتمام ا TCPباز داشته باشد.  TCPاتصال  نیممکن است در هر زمان چند وتریکامپ کی

 کند.یشماره پورت حفظ م قیطر

شرکت  کی یتلفن کارمندان هستند. همانطور که شماره تلفن اصل شماره داخلیها مانند شماره پورت

شما را به  IPآدرس  رساند،یشما را به کارمند مناسب م شماره داخلیو  هدرسان رشیپذ زیشما را به م

 شود:یم زیمقدار متما چهاربا  TCP. اتصال رساندیمناسب و شماره پورت شما را به برنامه مناسب م انهیرا
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<source-IP-address, source-port, destination-IP-address, destination-port> 

مجاز به  ،مختلف TCPکنند. دو اتصال یم فیاتصال را تعر کی یچهار مقدار با هم به طور منحصر به فرد نیا

 یبرخ یبرا یکسانی ریتوانند مقادی)اما اتصاالت مختلف م ستندیهر چهار مؤلفه آدرس ن یبرا کسانی ریداشتن مقاد

 ها داشته باشند(.از مؤلفه

 . Dو  A ،B ،C، چهار اتصال وجود دارد: زیردر شکل 

 

 

پورت  یهر دو دارا Dو  Cهستند ) یکسانیشماره پورت مقصد  یاز اتصاالت دارا یکه برخ دیتوجه داشته باش

مقصد  IPها آدرس از آن ی(. برخCو  Bدارند ) یکسانیمنبع  IPاز اتصاالت آدرس  یهستند(. برخ 80مقصد 

 گذارند.یکسان را به اشتراک نمیتلف هر چهار مقدار دو اتصال مخ چی(. اما هDو  Cو  Bو  Aدارند ) یکسانی

Programming with TCP Sockets 

 کیگذرا به  ینگاه دییایکنند. بیخود فراهم م TCPاتصاالت  یدستکار یرا برا یها امکانات مختلفعامل ستمیس

ارائه شده توسط  هیاول یهااز رابط یبرخ زیر. جدول میرا ملموس کن زیتا همه چ میندازیب TCP یسیرابط برنامه نو

 HTTP سیرا از برنامه نو IPو  TCP اتیتمام جزئ APIسوکت  نیدهد. ایرا نشان م API یهاسوکت

توسعه داده شد، اما انواع آن در  کسیونیعامل  ستمیس برایبار  نیاول API یهاکند. سوکتیپنهان م

 موجود است. یعامل و زبان ستمیهر س یبرا بایحال حاضر تقر
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Sockets API یانیداده نقطه پا یدهد ساختارهایبه شما امکان م TCP نیا د،یکن جادیا Endpoint  نقاط ها یا

 TCP API. دیسیو بنو دیداده را بخوان یهاانیو جر دیسرور از راه دور متصل کن TCP یانیرا به نقاط پا یانیپا

داده  انیجرو مونتاژ مجدد  یبند میو تقس (Handshaking) مربوط به دست دادن پروتکل شبکه اتیتمام جزئ

TCP یهابه و از بسته IP کند.یرا پنهان م 

را از  power-tools.htmlتواند صفحه وب یمرورگر وب م کیکه چگونه  می، نشان دادبخش های پیشیندر 

 یهااستفاده از سوکت نحوهزیر، در شکل موجود دانلود کند. شبه کد  HTTPبا استفاده از  Joeفروشگاه سخت افزار 

API کنشترا نیا یاجرا یتوانند برایو سرور م کالینتکه  یبرجسته کردن مراحل یرا برا HTTP  انجام دهند

 کند.یم میترس
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 نییتع URLو شماره پورت را از  IPآدرس  نتی(. کالS4) میکنیشروع ماست اتصال  که منتظرما با وب سرور 

سرور و ازدحام  ی(. بسته به فاصله سرور، بار روC3دهد )یبه سرور ادامه م TCPاتصال  کی جادیکند و به ایم

 طول بکشد. یاتصال ممکن است کم کی جادیا نترنت،یا

(. S6خواند )ی( و سرور آن را مC5کند )یرا ارسال م HTTPدرخواست  کالینتکه اتصال برقرار شد،  یهنگام

را انجام  یعمل درخواست ،کندیکند، درخواست را پردازش میم افتیدرخواست را در امیکه سرور کل پ یهنگام

پاسخ را پردازش  یها( و دادهC6خواند )یآن را م نتی. کالکندیم ارسال نتیها را به کال( و دادهS7دهد )یم

 (.C7کند )یم

TCP Performance Considerations 

به شدت به عملکرد  HTTP یهاد، عملکرد تراکنششویم یبند هیال TCP یبر رو ماًیمستق HTTPکه  ییاز آنجا

TCP plumbing اتصاالت  نیاز مالحظات عملکرد قابل توجه ا یبخش برخ نیدارد. ا یبستگ ییربنایزTCP  را

 HTTPاتصال  یسازنهیبه یهایژگی، بهتر از وTCPعملکرد  یاصل یهایژگیاز و یکند. با درک برخیبرجسته م

 .دیکن یسازادهیو پ یباالتر را طراح ییبا کارا HTTP یهابرنامه دیوانتیو م دیکنیم یقدردان

مالحظات عملکرد  اتیدارد. اگر به جزئ TCPپروتکل  یداخل اتیاز جزئ یبه درک کم ازیبخش ن نیا

TCP به  یبه راحت د،یبا آن راحت هست ای) دیستیعالقه مند ن«HTTP Connection Handling »
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 TCP لکرداز عم یکل ینما کیفقط  نجایدر ا میتوانیاست، ما م دهیچیموضوع پ کی TCPکه  یی. از آنجادیبرو

 . میارائه ده

HTTP Transaction Delays 

زیر . شکل میشروع کن HTTPدرخواست  انیشبکه در جر یرهایتاخ یخود را با بررس TCPتور عملکرد  دییایب

 دهد.ینشان م HTTPاکنش تر کی یاتصال، انتقال و پردازش را برا یاصل یرهایتاخ

 

و انتقال  TCPاتصاالت  یراه انداز یبرا ازیبا زمان مورد ن سهیکه زمان پردازش تراکنش در مقا دیتوجه داشته باش

 شود یاز حد بارگذار شیسرور ب ای نتیکه کال یکم باشد. تا زمان اریتواند بسیدرخواست و پاسخ م یهاامیپ

(overloaded) یرهایتأخ شتریرا اجرا کند، ب یا دهیچیپ ایمنابع پو ای HTTP شبکه  ریاز تأخ یناشTCP .است 

 وجود دارد: HTTPدر تراکنش  ریتاخ یبرا یاحتمال لیدل نیچند

 URIدر  زبانیکند. اگر نام م نییتع URIو شماره پورت سرور وب را از  IPآدرس  دیابتدا با نتیکال کی .1

با  IPبه آدرس  URI کیاز  زبانیطول بکشد تا نام م هیثان هانشده است، ممکن است ده دیبازد راًیاخ

 شود. لیتبد DNS رساختیاستفاده از ز

ماند تا سرور پاسخ یکند و منتظر میبه سرور ارسال م TCPدرخواست اتصال  کی کالینتدر مرحله بعد،  .2

معمواًل  نیدهد. ایرخ م دیجد TCPهر اتصال  یاتصال برا یراه انداز ریاتصال را ارسال کند. تاخ رشیپذ

تواند به یشود، میمانجام  HTTPکه صدها تراکنش  یکشد، اما زمانیطول م هیدو ثان ای کیحداکثر 

 سرعت جمع شود.

ارسال  سیتازه تاس TCP Pipe قیرا از طر HTTPدرخواست  کالینتکه اتصال برقرار شد،  یهنگام .3

خواند و یها مداده دنینگام رسبه ه TCPدرخواست را از اتصال  امیکند. وب سرور پیم

 نترنتیا قیدرخواست از طر امیکشد تا پیطول ممدت زمانی کند. یدرخواست را پردازش م

 شود. زشعبور کند و توسط سرور پردا
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 برد.یزمان مکمی  زین نیکه اگرداند یرا باز م HTTPسپس وب سرور پاسخ  .4

درخواست و پاسخ و  یهاامیبار شبکه و سرور، اندازه پبه سرعت سخت افزار،  TCPشبکه  یرهایتاخ نیا یبزرگ

پروتکل  یفن یهایدگیچیپ ریتحت تأث یبه طور قابل توجه زین رهایدارد. تأخ یو سرور بستگ کالینت نیفاصله ب

TCP .قرار دارند 

Performance Focus Areas 

از  گذارند،یم ریتأث HTTP سانینونامهکه بر بر TCPمرتبط با  یرهایتأخ نیتراز متداول یبخش برخ نیدر ادامه ا

 :کندیم انیرا ب یعملکرد راتیجمله علل و تأث

Handshake اتصال  یراه انداز مربوط بهTCP 

 TCP slow-startبا کنترل ازدحام 

 هاداده عیتجم یبرا Nagle تمیالگور

 piggyback دییتا یبرا TCP ریتاخ دییتا تمیالگور

 Port Exhaustionو  TIME_WAIT ریتأخ

سطح  نی. اگر به ادیعوامل را درک کن نیاز ا کیهر  دیبا د،یباال هست ییبا کارا HTTPاگر در حال نوشتن نرم افزار 

 .دیرد شو موارد نیاز ا یبه راحت د،یندار ازیعملکرد ن یسازنهیاز به

TCP Connection Handshake Delays 

 یسر کی TCPقبل از ارسال هرگونه داده، نرم افزار  یحت د،یکنیم یراه انداز دیجد TCPاتصال  کیکه  یهنگام

انتقال  ی(. اگر از اتصاالت برادینیرا بب زیر کند )شکلیاتصال مبادله م طیمذاکره در مورد شرا یرا برا IPبسته 

 را کاهش دهند. HTTPعملکرد  یقابل توجه طورتوانند به یمبادالت م نیکوچک استفاده شود، ا یهاداده
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 آمده است: TCP Connection Handshakeمراحل  نجایر اد

( به سرور تیبا 60تا  40کوچک )معموالً  TCPبسته  کی کالینت د،یجد TCPدرخواست اتصال  یبرا .1

درخواست  کیکه  یمعن نیاست، به ا "SYN"خاص  Flagمجموعه  کی یکند. بسته دارایارسال م

 نشان داده شده است. از شکل باال aبخش  در موضوع نیاتصال است. ا

 Flagرا با دو  TCPبسته  کیکند و یاتصال را محاسبه م یاز پارامترها یبرخ رد،یاگر سرور اتصال را بپذ .2

"SYN"  و"ACK" بخش شده است ) رفتهیدهد درخواست اتصال پذیکند که نشان میم میتنظb  از

 (.دینیرا ببباال شکل 

برقرار  تیدهد که اتصال با موفقیکند و به او اطالع میارسال م را به سرور هیدییتأ کی یمشتر ت،یدر نها .3

دهند که یامکان را م نیا کالینتمدرن به  های TCP Stack (.دینیرا ببباال شکل از  cبخش شده است )

 ارسال کند. Acknowledgmentبسته  نیها را در اداده

 تیریمد TCP/IPتوسط نرم افزار  یبه صورت نامرئها آن – ندیبیها را نمبسته نیهرگز ا HTTP سیبرنامه نو

 است. دیجد TCPاتصال  کی جادیدر ا ریتاخ ندیبیم HTTP سیکه برنامه نو یزیشوند. تنها چیم

Handshak مربوط به SYN/SYN+ACK ( بخشa  وb زمانشکل باال )یهاکه تراکنش ی HTTP یهاداده 

( از شکل باال cبخش ) TCPاتصال  ACKکند. بسته یم جادیا یریه گقابل انداز ریکنند، تاخیرا مبادله نم یادیز

سرور  سخپا یهاامیاز پ یاریرا حمل کند و بس HTTPدرخواست  امیبزرگ است که بتواند کل پ یااغلب به اندازه

HTTP  بسته  کیدرIP لیفا کیکه پاسخ  ی)مثاًل زمان رندیگیقرار م HTML  ای یکیگرافبخش  کیکوچک از 

 (.است به درخواست کش مرورگر Not Modified 304پاسخ  کی

از زمان خود را  شتریب ای درصد 50ممکن است  HTTP کوچک یهااست که تراکنش نیا یینها جهینت

  .کنند TCP یصرف راه انداز
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Delayed Acknowledgments 

ها را به توانند بستهیم نترنتیا یکند )روترهاینم نیبسته قابل اعتماد را تضم لیخود تحو نترنتیکه ا ییاز آنجا

 Acknowledgment) خود دییطرح تأ TCPببرند(،  نیاز حد از ب شیب یخود در صورت بارگذار لیم

Scheme) کند.یم یساز ادهیها پداده زیآم تیموفق لیتحو نیتضم یرا برا 

 رندهید. گکنیم افتیرد Data-Integrity Checksum کیو  Sequence Number کی TCPهر بخش 

ها دست نخورده که بخش گرداندیم به فرستنده بر یکوچک را زمان Acknowledgment یهاهر سگمنت بسته

نکند، فرستنده  افتیدر یا Acknowledgment ،مشخص یبازه زمان کیفرستنده در  کیند. اگر وش افتیدر

 کند.یوباره ارسال مها را دخراب شده است و داده ایرفته  نیبسته از ب که ردیگیم جهینت

 یداده خروج یهاتا بسته دهدیها اجازه مبه آن TCPکوچک هستند، ها  Acknowledgmentکه  ییاز آنجا

با  یبرگشتهای  Acknowledgment بیکنند. با ترک piggyback  کنند،یرا که در همان جهت حرکت م

 داشته باشد. از شبکه یتواند استفاده موثرتریم TCP ،یداده خروج یهابسته

 کیجهت توسط  کیبسته داده در  کی افتنیشانس  شیافزا یبرا ها TCP Stack از یاریبس

Acknowledgment ، تمیالگور "Delayed Acknowledgment" یدهاییکنند. تأیم یساز ادهیرا پ 

 200 تا 100)معموالً  نیمع یپنجره زمان کی یرا برا یخروج، Delayed Acknowledgmentیا  یریتأخ

باشد.  Piggybackآن  یکه رو گردندیم یبسته داده خروج کیو به دنبال  دارندیبافر نگه م کی( در هیثان یلیم

 شود.یدر بسته خود ارسال م Acknowledgmentدر آن زمان وارد نشود،  یبسته داده خروج چیاگر ه

. غالبًا دهدیرا کاهش م Piggybacking، احتمال وقوع HTTPپاسخ -درخواست یمتأسفانه، رفتار دووجه

Acknowledgment عامل خود، ممکن  ستمی. بسته به سکنندیم یرا معرف یقابل توجه یرهایتاخ ،رفعالیغ

 .دیکن رفعالیغ ای میرا تنظ Delayed Acknowledgment تمید الگوریاست بتوان

. دیدهیانجام م یچه کار دیدانیکه م دیمطمئن شو د،یده رییخود را تغ TCP Stack یپارامترها نکهیقبل از ا

شدند.  یمعرف فیضع یبا طراح یکاربرد یهادر برابر برنامه نترنتیمحافظت از ا یبرا TCPداخل  یهاتمیالگور

 .کندینم جادیرا ا یبرنامه شما مشکالت هک دیکامالً مطمئن باش د،یدهیم رییرا تغ TCP یهایکربندیاگر پ

TCP Slow Start 

خود  ،در طول زمان TCPدارد. اتصاالت  یبستگ زین TCPاتصال  (age) به سن TCPداده  عملکرد انتقال

 زیآم تیو در طول زمان با انتقال موفق نمودهکنند، در ابتدا حداکثر سرعت اتصال را محدود یم میرا تنظ



 
 

 
 

 بخش چهارم – HTTPآشنایی با پروتکل 

Securityworld.ir شرکت دهکده امن فناورانه صبا 

از  یریجلوگ یارشود و بیم شناخته slow startبا نام  TCP میتنظ نیدهند. ایم شیها، سرعت را افزاداده

overloading شود.یاستفاده م نترنتیو ازدحام ا یناگهان 

TCP slow start یانینقطه پا کیرا که  ییهاتعداد بسته TCP تواند در هر لحظه در حال پرواز داشته باشد یم

 گریدو بسته د شود، فرستنده اجازه ارسالیم افتیدر تیبسته با موفق کیدهد. به زبان ساده، هر بار که یکاهش م

 کجایها را تواند همه بستهیداشته باشد، نم ارسال یداده برا یادیمقدار ز HTTPتراکنش  کی. اگر ردیگیرا م

 دیکه هر کدام با تواند دو بسته ارسال کندیباشد. سپس م دییو منتظر تا شدهبسته ارسال  کی دیبا و ارسال کند

به این  .کندیگر ارسال شود و این موضوع به همین شکل ادامه پیدا مید دهد چهار بستهیشوند، که اجازه م دییتا

 شود.گفته می opening the congestion windowقابلیت در اصطالح 

 یهستند که قباًل مقدار متوسط« شده میتنظ»کندتر از اتصاالت  دیکنترل تراکم، اتصاالت جد یژگیو نیا لیبه دل

است که  یامکانات یدارا HTTPهستند،  عتریشده سر میکه اتصاالت تنظ ییز آنجااز داده را رد و بدل کرده اند. ا

ادامه  در HTTP "داریاتصاالت پا" نید. ما در مورد ایدهد از اتصاالت موجود استفاده مجدد کنیبه شما امکان م

 کرد. میفصل صحبت خواه همین

Nagle’s Algorithm and TCP_NODELAY 

TCP داده انیرابط جر کی یدارا (data stream interface) ها را تا داده دهدیها اجازه ماست که به برنامه

حداقل  TCPکه هر بخش  ییزمان، پخش کنند! اما از آنجا کیدر  تیبا کی یحت - TCPبه پشته  یابا هر اندازه

کند، عملکرد  سالار داده یکم ریمقاد یبسته حاو یادیتعداد ز TCPکند، اگر یرا حمل م هاو هدر Flag تیبا 40

 .ابدیتواند به شدت کاهش یشبکه م

کند قبل از ارسال بسته، یم یشده است( سع ینامگذار John Nagle)که به نام سازنده آن،  Nagle تمیالگور

، RFC 896در  تمیالگور نیشبکه کمک کند. ا ییکند و به کارا یرا جمع آور TCP یهااز داده یادیمقدار ز

"Congestion Control in IP/TCP Internetworks" داده شده است. حیتوض 

 کیدر  تیبا 1500بسته با حداکثر اندازه حدود  کی) ندارندکه اندازه کامل  ییهااز ارسال بخش Nagle تمیالگور

LAN تمیکند. الگوریم یریاست( جلوگ نترنتیدر سراسر ا تیچند صد با ای Nagle دهد یامکان را م نیبه شما ا

 یهاشده باشند. اگر بسته دییتا گرید یهاستهکه همه ب دیارسال کن یکامل را فقط در صورت ریبسته غ کیکه 

که  شوندیارسال م یبافر تنها زمان یهاداده نیشوند. ایبافر م یجزئ یهاباشند، داده in flightهنوز  گرید

 یآوربسته کامل را جمع کیرسال ا یبرا یکه بافر اطالعات کاف یزمان ایشوند  دییمعلق تأ یهابسته

 کرده باشد.
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ممکن  HTTPکوچک  یهاامیشود. اول، پیم HTTP یمشکل عملکرد نیچند جادیا منجر به Nagle تمیالگور

 قیبه تعو د،یکه هرگز نخواهند رس یاضاف یهاممکن است در انتظار داده نیبسته را پر نکنند، بنابرا کیاست 

 Nagle تمیرالگو -دارد  یفیتعامل ضع رفعالیغهای  acknowledgmentبا  Nagle تمی. دوم، الگورفتندیب

 تمیتوسط الگور هیثانیلیم 200تا  100 دییاما خود تأ کند،یمتوقف م دییتأ کی دنیها را تا رسارسال داده

Delayed Acknowledgment افتدیم ریبه تأخ. 

در پشته  TCP_NODELAYپارامتر  میعملکرد با تنظبهبود  یرا برا Nagle تمیاغلب الگور HTTP یهابرنامه

 TCPبزرگ داده را در  یکه تکه ها دیمطمئن شو دیبا د،یدهیکار را انجام م نیکنند. اگر ایم رفعالیخود غ یها

 .دینکن جادیکوچک ا یاز بسته ها یتا انبوه دیسینویم

TIME_WAIT Accumulation and Port Exhaustion 

TIME_WAIT Port Exhaustion گذارد، اما در یم ریعملکرد تأث اریاست که بر مع یمشکل عملکرد جد کی

 معمول است.  رینسبتاً غ یاستقرار واقع

دارد یبلوک کنترل کوچک را در حافظه نگه م کیبندد، یرا م TCPاتصال  کی TCP یانینقطه پا کیکه  یهنگام

معمواًل  ،یمدت کوتاه یاطالعات برا نیکند. ایرا ضبط م بسته شده رایو شماره پورت اتصال اخ IP یهاکه آدرس

 نانیشود تا اطمیم ی*( نگهدارقهیدو دق لب؛ اغ"2MSL")به نام  ینیحدود دو برابر حداکثر طول عمر بخش تخم

کار از  نیشود. اینم جادیمدت ا نیها در اها و شماره پورتبا همان آدرس دیجد TCPاتصال  کیحاصل شود که 

دارد  یکسانی یهاها و شماره پورتکه آدرس دیاتصال جد کیبه  یاز اتصال قبل یتکرار یهابسته یتصادف قیتزر

و شماره  IP یهامجدد دو اتصال با آدرس جادیبسته شدن و ا جاد،یاز ا تمیالگور نیعمل، ا رکند. دیم یریجلوگ

 کند.یم یریجلوگ قهیدر عرض دو دق عیناً یکسانپورت 

شد یزده م نیکندتر بودند، تخم اریکه روترها بس یزمان ش،یها پاست. مدت یخیتار قهیدو دق 2MSLمقدار  نکته:

بماند. امروزه  یدر صف باق نترنتیدر ا یقبل از نابود قهیدق کیتواند تا یبسته م کیاز  یتکرار یکپ کیکه 

 .کمتر است اریبس سگمنتحداکثر طول عمر 

پس از بسته شدن  قهیدر آستانه سرور، چند دق یبسته تکرار کی شینما ،یبا سرعت باالتر امروز یروترهادر 

کنند، اما مراقب یم میمقدار کوچکتر تنظ کی یرا رو 2MSLها عامل ستمیاز س یاست. برخ دیبع اریاتصال، بس

 انیجراز اتصال گذشته در  یو اگر بسته تکرار شوندیم یها تکرار. بستهباشیدمقدار  نینادیده گرفته شدن ا

 .شوندیخراب م TCP یهاداده رد،یقرار گ کسانیاتصال  ریبا مقاد یدیجد
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امکان بروز  بنچمارک یهاتیاما در موقع ،کندایجاد نمی یبه طور معمول مشکل 2MSLبسته شدن اتصال  ریتأخ

 شیتحت آزما یشیآزما load-generation وتریچند کامپ ای کی. معمول است که فقط مشکل وجود دارد

شوند محدود یرا که به سرور متصل م کالینت IP یهاشوند که تعداد آدرسیمتصل م ستمیس کیبه  ،بنچمارک

که  یدر زمان ط،یشرا نی. ادهدیگوش م HTTP ،80 فرضشیپ TCPسرور معموالً به پورت  ن،یا رکند. عالوه بیم

اتصال را  ریموجود مقاد یهابیرکت، شوندیمسدود م TIME_WAITاستفاده مجدد تا  یپورت برا یهاشماره

 .کند،یمحدود م

 دهندیم لیرا تشک TCPاتصال  کیکه  یوب سرور، از چهار مقدار کیو  کالینت کیبا  کیپاتولوژ تیموقع کیدر 

(IP  ،مبدا، پورت مبداIP  سه مورد از آن ها ثابت هستند و فقط پورت مبدا برای تغییر آزاد ،)مقصد و پورت مقصد

 است.

اتصال منحصر به فرد  کیکند تا یم افتیدر دیپورت مبدا جد کیشود، یبه سرور متصل م کالینتار که هر ب

 یاتصال چی( و ه60000منبع در دسترس هستند )مثالً  یهااز پورت یکه تعداد محدود ییداشته باشد. اما از آنجا

=  120/  60000امر نرخ اتصال را به  نیا ،کرد( دوباره استفاده هیثان 120)مثالً  هیثان 2MSL یتوان برایرا نم

 کند.یمحدود م هیتراکنش در ثان 500

مطمئن  شود،ینم شتریب هیتراکنش در ثان 500و سرعت سرور شما از حدود  دیدهیادامه م یسازنهیاگر به به

از  مشکل را با استفاده نیا دیتوانیمکنید. را تجربه نمی TIME_WAIT Port Exhaustionکه  دیشو

 IPآدرس  نیچند قیو سرور از طر نتیاز چرخش کال نانیاطم ای شتریب کالینت load-generator یهانیماش

 .دیبرطرف کن ،شتریاتصال ب یهابیافزودن ترک یبرا یمجاز

بلوک  یادیتعداد ز ایاتصال باز  یادیمراقب تعداد ز د،یبریرنج نم Port Exhaustionاگر از مشکالت  یحت

 ایکه اتصاالت باز  یزمان هاعاملستمیاز س ید. برخیاتصال در حالت انتظار اختصاص داده شده باش یبرا یکنترل

  .ابدییموجود دارند، سرعتشان به شدت کاهش  یمتعدد یکنترل یهابلوک

HTTP Connection Handling 

 HTTPهد. ما با هدر اتصال دیم حیاتصاالت توض یساز نهیو به یدستکار یرا برا HTTP یفناور ،فصل نیا مابقی

 یهاکیشود. سپس در مورد تکنیم دهیکه اغلب اشتباه فهم HTTPاتصال  تیریاز مد یبخش مهم م،یکنیشروع م

 کرد. میصحبت خواه HTTPاتصال  یساز نهیبه
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The Oft-Misunderstood Connection Header 

HTTP یهااز واسطه یارهیبه زنج HTTP دهد. ی( اجازه مرهیها و غها، کشی)پراکس یلو سرور اص کالینت نیب

ارسال  نتیاز کال hop by hopصورت برعکس( به ایواسطه به سرور مبدأ ) یهادستگاه قیاز طر HTTP یهاامیپ

 .شوندیم

اتصال مشترک خود  یها را برانهیاز گز یمجاور ممکن است بخواهند مجموعه ا HTTPموارد، دو برنامه  یدر برخ

جدا شده با کاما است که  Connection Tokensاز  یفهرست یدارا HTTPهدر اتصال  لدینند. فاعمال ک

 دیکه با ی. به عنوان مثال، اتصالشوندیاتصاالت منتشر نم ریکه به سا کندیاتصال مشخص م یرا برا ییهانهیگز

 نشان داد. Connection: closeتوان با یبسته شود را م یبعد امیپس از ارسال پ

 تواند سه نوع مختلف توکن را حمل کند:یم رایکننده است، ز جیگ یگاه Connectionهدر 

 هدر لدیف یهانام HTTPاتصال نیمربوط به ا هدرهای یبند، فهرست 

 اتصال نیا یاستاندارد برا ریغ یهانهیگز فیدلخواه، توص توکن ریمقاد 

  مقدارColseبسته خواهد شد پس از اتمام یدهد که اتصال دائمی، نشان م. 

اطالعات مربوط به  یحاو هدر لدیباشد، آن ف HTTP هدر لدیف کینام  یحاو Connection Token کیاگر 

حذف  امیقبل از ارسال پ دیبا Connection فهرست شده در هدر هدر لدیارسال شود. هر ف دیاتصال است و نبا

 .شود

شناخته  "protecting the header"عنوان  به Connection در هدر hop-by-hop قرار دادن نام هدر

 .کندیمحافظت م یهدر محل یاز ارسال تصادف Connection هدر رایشود، زیم

 نشان داده شده است. زیرمثال در شکل  کی
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درخواست  یهانهیتمام گز رندهیکند، گیم افتیدر Connectionبا هدر  یامیپ HTTPبرنامه  کیکه  یهنگام

فهرست شده در هدر  هدرهایو تمام  Connectionکند. سپس هدر یو اعمال م هیرا تجز شده توسط فرستنده

Connection به  امیرا قبل از ارسال پhop هدر  یتعداد ن،ی. عالوه بر اکندیحذف م یبعدhop-by-hop 

 شوند. یسپروک دیفهرست نشده باشند، اما نبا Connectionهدر  کی ریوجود دارد که ممکن است به عنوان مقاد

 . Upgradeو  Proxy-Authenticate ،Proxy-Connection ،Transfer-Encodingعبارتند از  هانیا

Serial Transaction Delays 

 دیکنند. به عنوان مثال، فرض کن دایپ شیتوانند افزایم TCPعملکرد  یرهایشوند، تأخ تیریساده مد ،اگر اتصاالت

چهار تراکنش  دیصفحه با نیا شینما ی. مرورگر شما برادیشده دار embedded ریصفحه وب با سه تصو کی

HTTP  :یبرا یکیصادر کند HTML ریتصاو یسطح باال و سه مورد برا embedded ازیشده. اگر هر تراکنش ن 

 .توانند اضافه شوندیم slow-startاتصال و  یرهایداشته باشد، تاخ دیاتصال جد کیبه 

 

 چیاست و ه یدر حال بارگذار ریتصو کیکه  یزمان کند،یم لیتحم الیسر یبارگذار که یواقع ریعالوه بر تاخ

 نیدهند چندیم حیوجود دارد. کاربران ترج زین یکند یشناختدرک روان افتد،یصفحه نم هیدر بق یاتفاق

به طور همزمان  ریچند تصو یاگر بارگذار یحتکه درست است  نیا) شوند. یهمزمان بارگذار ریتصو

 (دانند. یم عتریرا سر ریچند تصو یزمان باشد! کاربران اغلب بارگذار کیدر  ریتصاو یدتر از بارگذارکن
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دهند  شیصفحه نما یرا رو یزیتوانند چیاز مرورگرها نم یاست که برخ نیا الیسر یبارگذار بیاز معا گرید یکی

دانند ینشده اند نم یکه بارگذار یرا تا زمان اءیزه اشها انداآن رایشوند، ز یبارگذار یبه اندازه کاف اءیکه اش یتا زمان

 ط،یشرا نیدر اداشته باشند.  ازین سایزها به اطالعات دادن آن اردر مورد مکان قر یریگ میتصم یو ممکن است برا

 دیصفحه سف کیداشته باشد، اما کاربر ممکن است با  ایاش الیسر یدر بارگذار یخوب شرفتیمرورگر ممکن است پ

 در حال انجام است. یشرفتیاصالً پ نکهیمواجه شود، غافل از ا یلخا

چهار  یبعد هایدر دسترس هستند. بخش HTTPبهبود عملکرد اتصال  یو نوظهور برا یفعل کیتکن نیچند

 دهد:یرا مورد بحث قرار م لیقب نیاز ا کیتکن

Parallel connections :یهادرخواست HTTP اتصال  نیهمزمان در چندTCP 

Persistent connections : استفاده مجدد از اتصاالتTCP یرهایحذف تاخ یبرا connect/close 

Pipelined connections :یهادرخواست HTTP  اتصال  کیهمزمان درTCP مشترک 

Multiplexed connections :ها و پاسخدرخواست یهاتکه ختنیدر هم آم( هاexperimental) 

Parallel Connections 

شده را با درخواست کامل صفحه  یجاساز یتواند ساده لوحانه هر شیمرورگر م کی م،یهمانطور که قبالً اشاره کرد

HTML نیپردازش کند. اما ا رهیشده و غ یجاساز یش نیشده، سپس دوم یجاساز یش نیسپس اول ،یاصل 

 کند است! یلیخ

HTTP تراکنش  نیاتصال را باز کنند و چند نیدهد تا چندیاجازه م انیبه مشترHTTP انجام  یرا به صورت مواز

 یشده به صورت مواز هیتعب ریمثال، چهار تصو نینشان داده شده است. در ا زیردهند، همانطور که در شکل 

 کند.یم افتیخود را در TCPشوند و هر تراکنش اتصال یم یبارگذار
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Parallel Connections May Make Pages Load Faster 

 یزمان و پهنا تیشوند اگر از محدود یبارگذار عتریشده ممکن است سر یجاساز اءیمتشکل از اش یبیصفحات ترک

باند  یاتصال واحد پهنا کیداشته باشند و اگر  یتوانند همپوشانیم رهایتأخ اتصال استفاده کنند. کیباند مرده 

 اختصاص داد. یاضاف اءیاش یریتوان به بارگیفاده نشده را مباند است یرا اشباع نکند، پهنا کالینت نترنتیا

حالت مربوط از  عتریسر یدهد که به طور قابل توجهیرا نشان م یاتصاالت مواز یبرا یجدول زمان کی زیرشکل 

به طور همزمان  ماندهیو سپس سه تراکنش باق شودیم یریمحصور ابتدا بارگ HTMLاست. صفحه  به سریال

 که هر کدام اتصال خاص خود را دارند. شوند،یپردازش م
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Parallel Connections Are Not Always Faster 

 کالینتباند شبکه  یکه پهنا یهنگام .ستندین عتریسر شهیباشند، اما هم عتریممکن است سر یاگرچه اتصاالت مواز

متصل است(،  نترنتیبه ا هیانبر ث تیلوبیک 28.8مودم  کی قیکه از طر یاست )به عنوان مثال، مرورگر اندک

 تواندیم ،عیسرور سر کیبه  HTTPتراکنش  کی ط،یشرا نیدر ا زمان صرف انتقال داده شود. شتریممکن است ب

 یشوند، هر ش یبارگذار یبه صورت مواز یش نیباند مودم موجود را مصرف کند. اگر چند یتمام پهنا یبه راحت

 تیشود و مزیم یبه نسبت کندتر بارگذار یهر ش نیکند، بنابرایمباند محدود رقابت  یپهنا نیا یفقط برا

 به همراه خواهد داشت. یمک یعملکرد

 جادیخود را ا یو مشکالت عملکرد نمودهرا مصرف  یادیتوانند حافظه زیاز اتصاالت باز م یادیتعداد ز نیهمچن

ممکن است  هاکالینتشته باشند. شده دا یجاساز یصدها ش ایها ممکن است ده دهیچی. صفحات وب پنمایند

اغلب  رایکار هستند، ز نیا انجامبه  لیوب ما یاز سرورها یبتوانند صدها اتصال را باز کنند، اما تعداد کم

اتصال  100کنند. صد کاربر همزمان که هر کدام یرا همزمان پردازش م گریاز کاربران د یاریبس یهادرخواست

قابل توجه سرور  یتواند باعث کندیم نیال را بر دوش سرور خواهند گذاشت. ااتص 10000کنند، بار یرا باز م

 صادق است. زین high-load یهایپراکس یبرا تیوضع نیشود. هم

)اغلب چهار(  یرا به تعداد کم یکنند، اما تعداد کل اتصاالت موازیاستفاده م یدر عمل، مرورگرها از اتصاالت مواز

 خاص آزادند. نتیکال کیاز حد از  شیبستن اتصاالت ب یاکنند. سرورها بریمحدود م

Parallel Connections May “Feel” Faster 

 یشوند. اما حت یبارگذار عتریشود که صفحات سریباعث نم شهیهم یاتصاالت مواز نیخوب، بنابرا اریبس

اغلب باعث  یالت موازاتصا م،یندهند، همانطور که قبالً گفت شیاگر در واقع سرعت انتقال صفحه را افزا
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شده را با ظاهر شدن  جادیا شرفتیپ توانندیم رایز شود،یم لود ترعیکاربران احساس کنند که صفحه سر دنشویم

 صفحه مشاهده کنند.  یرو یمؤلفه به صورت مواز ءیش نیچند

Persistent Connections 

 کیشده در  یجاساز ریبه عنوان مثال، اکثر تصاو کنند.یباز م تیاغلب اتصاالت خود را به همان ساها کالینتوب 

 تیاغلب به همان سا گرید اءیها به اشنکیاز ل یو تعداد قابل توجه ندیآیم تیوب سا کیصفحه وب اغلب از 

 کینزد ندهیاحتمااًل در آ کند،یک سرور آغاز میرا به  HTTPکه درخواست  یابرنامه ن،یکنند. بنابرایاشاره م

 .ندیگویم site locality یژگیو نیبه ا. کندیرا به آن سرور ارسال م یشتریب یهادرخواست

دهد تا اتصاالت یاجازه م HTTP یها( به دستگاهHTTP/1.0 شرفتهیپ یها)و نسخه HTTP/1.1 ل،یدل نیبه هم

TCP یهادرخواست یبرا یها باز نگه دارند و از اتصاالت قبلتراکنش لیرا پس از تکم HTTP استفاده مجدد  ندهیآ

 Persistentیا  داریشوند، اتصاالت پایها باز نگه داشته مکه پس از اتمام تراکنش TCPاتصاالت  کنند.

Connections  یا  مداوم ریاتصاالت غ شوند.یم دهینامNonPersistent Connections  پس از هر تراکنش

 ،رندیها بگبه بستن آن میسرور تصم ای کالینتکه  یها تا زماندر سراسر تراکنش یشوند. اتصاالت دائمیبسته م

 .مانندیباز م

کند  میاز تنظ دیتوانیسرور مورد نظر باز است، م یکه از قبل برا یو دائم کاریاتصال ب کیبا استفاده مجدد از 

 slow-startبا تراکم  قیاز مرحله تطب تواندیم مانده، از قبل باز ی کهاتصال ن،ی. عالوه بر ادیکن یریاتصال جلوگ

 ها را فراهم کند.داده ترعیکند و امکان انتقال سر یریجلوگ

Persistent Versus Parallel Connections 

 یدهند. اما اتصاالت مواز شیرا افزا یبیتوانند سرعت انتقال صفحات ترکیم یاتصاالت مواز م،یدیهمانطور که د

 هستند: یبیمعا یدارا

  می  یزمان و پهنا که منجر به ایجاد هزینه برای کندیا باز و بسته مر دیاتصال جد کیهر تراکنش

 گردد.

 شروع کند  لیبه دل دیهر اتصال جدTCP دهد.یعملکرد را کاهش م 

 باز وجود دارد. یدر تعداد اتصاالت مواز یعمل تیمحدود 

اتصال را کاهش  یو سربار برقرار ریها تأخدارند. آن ینسبت به اتصاالت مواز ییایمزا یاتصاالت دائم

تعداد بالقوه اتصاالت باز  منجر به کاهش دارند ویشده نگه م میدهند، اتصاالت را در حالت تنظیم

 .شوند تیریمد اطیبا احت دیبا یحال، اتصاالت دائم نیند. با اشویم
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از  یاری. امروزه، بساستفاده شوند یباشند که در ارتباط با اتصاالت مواز رتوانند موثرتیم یزمان داریاتصاالت پا

هستند. دو نوع اتصال  داریکنند که هر کدام پایرا باز م یاز اتصاالت مواز یوب تعداد کم یکاربرد یهابرنامه

 وجود دارد:  یدائم

 تریمیاتصاالت قد "HTTP/1.0+ Keep-Alive" 

  اتصاالت مدرن پایدارHTTP/1.1 

HTTP/1.0+ Keep-Alive Connections 

و  هیاز نوع اول یبانیپشت یشروع شد( برا 1996از حدود سال که ) HTTP/1.0 یگرها و سرورهااز مرور یاریبس

اتصاالت  نی. اافتندیتوسعه  Keep-Alive Connectionsیا به نام اتصاالت نگهدارنده  داریاتصاالت پا یشیآزما

 یبعد یهاشیرایدر وبردند که یرنج م یهمکار تیقابلمربوط به  یمشکالت طراح یاز برخ هیاول داریپا

HTTP/1.1 کنند.یاستفاده م یاتصاالت نگهدارنده قبل نیو سرورها هنوز از ا هاکالینتاز  یاریاصالح شدند، اما بس 

 HTTPچهار تراکنش  یقابل مشاهده است، که جدول زمان زیرملکرد اتصاالت نگهدارنده در شکل ع یایاز مزا یبرخ

فشرده شده  نیال میکند. تایم سهیمقا یاتصال دائم کیها در ل همان تراکنشدر مقاب الیاتصاالت سر قیرا از طر

 .اندسربار اتصال و بسته حذف شده  رایاست ز
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Keep-Alive Operation 

Keep-Alive در مشخصات  گریمنسوخ شده است و دHTTP/1.1 حال، استفاده از نی. با اقرار ندارد یفعل .

keep-alive Handshaking نیاست، بنابرا جیسط مرورگرها و سرورها راهنوز توImplementor   های

HTTP اتیگذرا به عمل یبا آن آماده باشند. اکنون نگاه یهمکار یبرا دیبا Keep-Alive یم داشت. برایخواه 

)مانند  HTTP/1.1مشخصات  تریمیقد یهابه نسخه Keep-Alive Handshakingتر درباره کامل حیتوض

RFC 2068نماییده ( مراجع. 

 کیتوانند درخواست کنند که یکنند، میم یساز ادهیرا پ HTTP/1.0 keep-aliveکه اتصاالت  ییهانتیکال

 باز نگه داشته شود. Connection: Keep-Aliveاتصال با درج هدر درخواست 

اگر . پاسخ خواهد داد ،باز نگه دارد، با همان هدر در پاسخ یدرخواست بعد یباشد که اتصال را برا لیاگر سرور ما

 keep-aliveکند که سرور از یفرض م نتیدر پاسخ وجود نداشته باشد، کال Connection: keep-alive هدر

 بندد.یشود، سرور اتصال را میارسال م خپاس امیکه پ یکند و زمانینم یبانیپشت

 

Keep-Alive Options 

زنده نگه داشتن اتصال هستند. در صورت  یبرا ییهاستفقط درخوا Keep-Alive یکه هدرها دیتوجه داشته باش

در هر زمان اتصاالت  توانندیها مآن جلسه نگهدارنده ندارند. کیبه موافقت با  یازیو سرورها ن هاکالینتدرخواست، 

IDLE اتصال  کیپردازش شده در  یهارا ببندند و تعداد تراکنشKeep-Alive .را محدود کنند 

مشخص  Keep-Alive یدر عنوان کلکه جدا شده با کاما  یهانهیتوان با گزیرا م Keep-Aliveرفتار 

 کرد: میتنظاست، شده 
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  پارامترtimeout  پاسخ  هدر کیدرKeep-Alive زند که سرور یم نیتخماین مقدار، شود. یارسال م

 .ستین ینیتضمموضوع  نیاالبته که چه مدت احتمال دارد اتصال را زنده نگه دارد.  یبرا

  پارامترmax  در هدر پاسخKeep-Alive که سرور احتمااًل  زندیم نیتخماین مقدار، شود. یارسال م

 .ستین ینیتضمموضوع نیز  نیاالبته که دارد. میاتصال را زنده نگه  گرید HTTPچند تراکنش  یبرا

  هدرKeep-Alive و  یصیتشخ اهداف یپردازش نشده دلخواه، عمدتاً برا یهایژگیاز و نیهمچن

 باشد.می name [= value]آن به صورت  Syntaxکه کند. یم یبانیپشت ییاشکال زدا

 زین Connection: Keep-Aliveمجاز است که  یاست، اما فقط زمان یاریکامال اخت Keep-Aliveهدر وجود 

سرور قصد دارد  هددیوجود دارد که نشان م Keep-Aliveاز هدر پاسخ  یانمونه نجایوجود داشته باشد. در ا

 باز نگه دارد: اند،بم کاریب قهیدو دق یکه برا یتا زمان ای گریاتصال را حداکثر تا پنج تراکنش د

Connection: Keep-Alive 

Keep-Alive: max=5, timeout=120 

Keep-Alive Connection Restrictions and Rules 

 وجود دارد: Keep-Aliveفاده از اتصاالت در مورد است حاتیها و توضتیاز محدود یبرخ نجایدر ا

Keep-Alive فرض در  شیبه طور پHTTP/1.0 درخواست  هدر کی دیبا نتی. کالدهدینم رخConnection: 

Keep-Alive فعال کردن اتصاالت نگه داشتن زنده ارسال کند. یبرا 

ارسال شود.  ،ادامه دهند یدگارخواهند به مانیکه م ییهاامیبا تمام پ دیبا Connection: Keep-Aliveهدر 

 بندد.یارسال نکند، سرور پس از آن درخواست، اتصال را مرا  Connection: Keep-Aliveهدر  نتیاگر کال

سرور  ایکه آ متوجه شوند ،Connection: Keep-Aliveعدم وجود هدر پاسخ  صیتوانند با تشخیها منتیکال

 .یا خیر بنددیپس از پاسخ، اتصال را م

 نییرا بتوان بدون احساس بسته شدن اتصال تع امیاتصال را باز نگه داشت که طول بدنه پ توانیم یها در صورتتن

نوع رسانه چند  دارای،داشته حیصح Content-Length دیبا Entity Bodyاست که  یبدان معن نیا -کرد 

-Keepبه کانال  Content-Lengthنامناسب  الشود. ارس یکدگذار chunked transferبا  ای بوده یبخش

Alive صیرا به دقت تشخ گرید امیپ کیو شروع  امیپ کی انیپا تواندیتراکنش نم گرید یانتها رای، زخوب نیست 

 دهد.
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 لدیهر ف دیبا Gateway ای یرا اجرا کنند. پراکس Connectionهدر  نیقوان دیها با Gatewayها و یپراکس

 حذف کند. امیپ رهیذخ ایرا قبل از ارسال  Connectionو خود هدر  Connection هدرشده در  ینامگذار هدر

با سرور  دیداده شده است، نبا حیتوض ریکه در ز هایاز بروز مشکل در پروکس یریجلوگ یبرا ،یبه طور رسم

 نیا البته برقرار شود. Keep-Aliveندارد، اتصاالت  Connectionاز هدر  یبانیپشت یبرا ینیکه تضم یپراکس

 .ستین ریدر عمل امکان پذ شهیهم وضوع،م

شده از دستگاه  افتی( درConnection: Keep-Alive)از جمله  Connection هدر لدیهر ف ،یاز نظر فن

HTTP/1.0 تر ارسال شده یمیقد یسرور پراکس کیممکن است به اشتباه توسط  رایگرفته شود، ز دهیناد دیبا

که در معرض خطر قرار گرفتن  دکنند، هر چنیقانون را منحرف م نیورها اها و سرنتیاز کال یباشد. در عمل، برخ

  تر هستند.یمیقد یهایدر پروکس

ها را دوباره امتحان کل پاسخ، درخواست افتیآماده باشند تا در صورت بسته شدن اتصال قبل از در دیبا هاکالینت

 ه باشد.داشت Side Effect ،درخواست در صورت تکرار نکهیکنند، مگر ا

Keep-Alive and Dumb Proxies 

هدر  کی. میداشته باش Dumpو  Keep-Alive یهایپراکس فیبه مشکل ظر ترقیدق ینگاه دییایب

Connection: Keep-Alive  ،لینک یتنها بر روکالینت وب TCP  گذارد. یم ریکند تأثیرا ترک م کالینتکه

وب سرور صحبت  کیبا  نتیشده است. اگر کال ینامگذار "connection" ،هدراین است که  لیدل نیبه هم

-Keepخواهد یکه م دیکند تا به سرور بگویارسال م Connection: Keep-Aliveهدر  کی کالینتکند، یم

Alive  کینیز بماند. سرور Connection: Keep-Alive از یبانیهدر را در صورت پشتKeep-Alive   ارسال

 .نخواهد کردآن را ارسال ، یبانیپشت در صورت عدمکند و یم

The Connection Header and Blind Relays 

که  دانندیو نم فهمندیرا نم Connectionکه هدر  ییهایپراکس ژه،ویبه –است  هایمشکل مربوط به پراکس

عنوان به ساده ای یمیقد یهایاز پراکس یاریحذف کنند. بس ،رهیکردن آن در زنج یهدر را قبل از پراکس دیبا

 نکهیبدون ا ،نمودهتونل  گریاتصال به اتصال د کیرا از  هاتیو با کنندیعمل م( Blind Relays)کور  یهارله

 را پردازش کنند. Connectionهدر 

کند که یوب سرور صحبت م کیبا  Dump Proxy کی قیوب از طر رندهیگ سیسرو کی دیتصور کن

 نشان داده شده است. زیردر شکل  تیوضع نیکند. ایرله کور عمل م کیبه عنوان 



 
 

 
 

 بخش چهارم – HTTPآشنایی با پروتکل 

Securityworld.ir شرکت دهکده امن فناورانه صبا 

 

 :عبارتند از افتدیشکل اتفاق م نیکه در ا مواردی

هدر که در آن  کندیارسال م یرا به پروکس یامیپ ،وب رندهیگ سیسرو کی، از شکل باال aبخش در 

Connection: Keep-Alive  و در صورت امکان درخواست اتصالنیز وجود دارد، Keep-Alive شودیم .

 .ریخ ایشده است  رفتهیپذ Keep-Aliveکانال  یدرخواستش برا ایماند تا بداند آیمنتظر پاسخ م کالینت

Dump Proxy  درخواستHTTP اما هدر  کند،یم افتیرا درConnection فقط آن را به عنوان  فهمدیرا نم(

را کلمه به کلمه در  امیپ نیبنابرا ،ستیچ Keep-Aliveداند که ینم ی(. پروکسردیگیدر نظر م اضافیهدر  کی

 نیاست. ا hop-by-hop هدر کی Connection(. اما هدر از شکل bقسمت کند )یبه سرور ارسال م رهیزنج

در شرف وقوع  یاتفاقات بدبدین شکل، منتقل شود.  رهیدر زنج دیشود و نبایاعمال م لینک انتقال کی یفقط برا

 است.

 هدرکه وب سرور  یرسد. هنگامیرله شده به وب سرور م HTTPخواست ، دراز شکل باال bقسمت در 

Connection: Keep-Alive که مانند هر  یرسد که پروکسیم جهینت نیکند، به اشتباه به ایم افتیرا در(

 سروروب  یبرا نیصحبت کند! ا Keep-Aliveبه صورت خواهد یرسد( میسرور به نظر م یبرا یگرید نتیکال

-Connection: Keepپاسخ  هدرو  انجام شودصحبت  Keep-Aliveکه به صورت  ردیپذیم -خوب است 

Alive  مطابق بخش راc ،به  یکند که با پروکسیمرحله، وب سرور فکر م نیدر ا ن،ی. بنابراکندیارسال م از شکل

 نیاول یاما پروکس کند.پیروی می Keep-Alive نیقوان ازو  در حال صحبت است Keep-Aliveصورت 

 داند.ینم Keep-Aliveرا در مورد  موضوع
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هدر . در این بخش، گرداندیبرم نتیپاسخ سرور وب را به کال امیپ Dump Proxy، از شکل باال dبخش در 

Connection: Keep-Alive  کالینت. شودارسال شده است نیز به کالینت ارسال میوب سرور سمت از ای که 

در  نیصحبت کند. بنابرا Keep-Aliveاست که به طور  رفتهیپذ یکند که پروکسیمو فرض  ندیبیهدر را م نیا

هستند، اما  Keep-Alive به صورتکه در حال صحبت کردن  قدندو هم سرور معت نتیمرحله، هم کال نیا

 .داندینم Keep-Aliveدر مورد  یزیچ کنندیکه با آن صحبت م یپروکس

 کالینتکند به یم افتیرا که در ییهاداند، تمام دادهینم Keep-Alive در مورد یزیچ یکه پروکس ییاز آنجا

معتقد  رایز بندد،یماند تا سرور مبدا اتصال را ببندد. اما سرور مبدا اتصال را نمیکند و سپس منتظر میمنعکس م

نتظر بسته شدن م یپروکس نینگه دارد. بنابرا بازاز سرور خواسته است که اتصال را  حاًیصر یاست که پروکس

 اتصال خواهد ماند.

کند یحرکت م یبه درخواست بعد ماًیکند، مستقیم افتیدر از شکل( d)بخش پاسخ را  امیپ کالینتکه  یهنگام

که  ییاز آنجا (.از شکل eبخش کند )یارسال م Keep-Aliveدر اتصال  یرا به پروکس یگریو درخواست د

و مرورگر فقط  شودیگرفته م دهیهمان اتصال را ندارد، درخواست ناددر  یگریهرگز انتظار درخواست د یپروکس

 ندارد. یشرفتیپ چیو ه چرخدیم

و آن سرور اتصال را قطع کند  ای نتیکه کال یکه مرورگر متوقف شود تا زمان شودیارتباط نادرست باعث م نیا

 را ببندد.

Proxies and hop-by-hop Headers 

هر  ای Connectionهدر  دیمدرن هرگز نبا یهایپراکس ،یرتباط نادرست پروکسنوع ا نیاز ا یریجلوگ یبرا

هدر  کی یپروکس کیاگر  نیکنند. بنابرا یشود را پراکسیظاهر م Connection ریها در مقادکه نام آن هدری

Connection: Keep-Alive هدر دیکند، نبا افتیدر Connection به نام  هدریهر  ایKeep-Alive  را

 کند. یوکسپر

 Connection هدر کی ریوجود دارد که ممکن است به عنوان مقاد hop-by-hopهدر  یتعداد ن،یعالوه بر ا

 :عبارتند از موارد نیارائه شوند. ا Cacheبه عنوان پاسخ  ایشوند  یپروکس دیفهرست نشده باشند، اما نبا

 Proxy-Authenticate 
 Proxy-Connection 
 Transfer-Encoding  
 Upgrade  
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The Proxy-Connection Hack 

implementor در  یمرورگر و پروکس یهاNetscape شنهادیمشکل رله کور پ یهوشمندانه برا یحلراه 

 دیهدر جد کیحل راه نینداشت. ا HTTP شرفتهیپ یهاوب از نسخه یهاهمه برنامه یبانیبه پشت یازیکردند که ن

قرار گرفته بود را  نتیپس از کال ماًیرله کور که مستق کیرد و مشکل ک یرا معرف Proxy-Connectionبه نام 

 یساز ادهیمدرن پ یتوسط مرورگرها یزمان Proxy-Connection. گرید یهاتیاما نه همه موقع -حل کرد 

 ها قابل درک باشد.یاز پراکس یاریشده باشند و توسط بس یکربندیها به صراحت پیشود که پراکسیم

 :Connectionمانند  hop-by-hop یکه کورکورانه هدرها لیدل نیبه ا ها Dump Proxyت که اس نیا دهیا

Keep-Alive یهاهدرشوند. یکنند، دچار مشکل میرا ارسال م hop-by-hop  فقط مربوط به آن ارتباط منفرد

به عنوان  یدست نییپا یسرورها طفوروارد شده توس یکه هدرها یفوروارد شوند. هنگام دیو خاص هستند و نبا

 شود.یمشکل م جادیشوند، باعث ایم ریکنترل اتصال آن اشتباه تفس یبرا یاز خود پروکس ییهادرخواست

 یهدرها یاستاندارد را به جا ریغ Proxy-Connection اضافی یهاهدرمرورگرها  پ،یدر راه حل نت اسک

Connection کنند. اگر یها ارسال میتند، به پراکسشوند و شناخته شده هسیم یبانیپشت یکه به طور رسم

ضرر هدر  یکند، که به طور بیم نتقلرا به سرور وب م Proxy-Connectionرله کور باشد، هدر  کی یپروکس

 Persistent Connectionدرک  تیهوشمند باشد )قابل یپروکس کی ی. اما اگر پروکسردیگیم دهیرا ناد

Handshaking  را داشته باشد(، هدرProxy-Connection  هدر  کیرا باConnection کند،یم نیگزیجا 

 و اثر دلخواه را دارد. شدهکه سپس به سرور ارسال 

را به سرور  یاتصال پروکس یهدرها خطریرله کور به طور ب کیکه چگونه  دهدینشان م زیرشکل  dتا  aبخش 

 یپروکس ای یو پروکس نتیکال نیب یارتباط چیهکه  شودیو باعث م ردیگیم دهیکه هدر را ناد کند،یوب منتقل م

  و سرور برقرار نشود.

 به صورت صحبت یبرا یرا به عنوان درخواست Proxy-Connectionهدر  (hتا  e)بخش هوشمند  یپروکس

Keep-Alive هدرهایو  داندیم Connection: Keep-Alive اتصاالت  یبرقرار یخود را براKeep-Alive 

 .کندیارسال م
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 یپروکس کیو سرور وجود دارد. اما اگر  یمشتر نیب یپروکس کیکند که فقط یکار م یطیطرح در شرا نیا

نشان داده شده است،  زیروجود داشته باشد، همانطور که در شکل  Dump Proxyهوشمند در هر دو طرف 

 با مشکل مواجه خواهیم شد.دوباره 

 ای Intercepting Cache روال،یعنوان فاها، چه بهبکهدر ش invisible Proxyظاهر شدن  ن،یعالوه بر ا

Reverse Proxy Server Acceleratorمرورگر  یها برادستگاه نیکه ا ییشده است. از آنجا جیرا اری، بس

مهم است که  اریکند. بسینم لها ارساآن یرا برا Proxy-Connection یهستند، مرورگر هدرها ینامرئ

 کنند. یساز ادهیپ یرا به درست داریاتصاالت پا Transparent وب یکاربرد یهابرنامه
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HTTP/1.1 Persistent Connections 

HTTP/1.1 از اتصاالت  یبانیپشتKeep-Alive به نام  یا افتهیبهبود  یها را با طراحرا متوقف کرد و آن

Persistent Connection کرد. اهداف  نیگزیجاPersistent Connection تصاالت مانند اKeep-Alive 

 کنند.یبهتر عمل مدر این روش، ها سمیاما مکانبوده 

فرض فعال هستند.  شیبه طور پ یدائم HTTP/1.1، اتصاالت  HTTP/1.0+ Keep-Aliveبرخالف اتصاالت 

HTTP/1.1 یهاخالف آن مشخص شده باشد. برنامه نکهیهستند مگر ا داریکند که همه اتصاالت پایفرض م 

HTTP/1.1 هدر  کی حاً یصر دیباConnection: close  دیاتصال با کیکه  دهداضافه کنند تا نشان را به پیام 

است، که در آن  HTTPپروتکل  یقبل یهاتفاوت قابل توجه با نسخه نیتراکنش بسته شود. ا لیپس از تکم

 شدند.ینم یبانیکامالً پشت ایبودند  یاریاخت ای Keep-Aliveاتصاالت 

 نکهیماند، مگر ایپس از پاسخ باز م HTTP/1.1اتصال  کیکند که یفرض م HTTP/1.1 رندهیگ سیسرو کی

 توانندیو سرورها همچنان م هانتیحال، کال نیباشد. با ا Connection: Closeهدر  کی یپاسخ حاو

رور که س ستین ینمع نیبه ا Connection: Close را در هر زمان ببندند. عدم ارسال کاریاتصاالت ب

 باز نگه دارد. شهیهم یدهد اتصال را برایقول م
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Persistent Connection Restrictions and Rules 

اشاره  Persistent Connections اتصاالت دائمی یا در مورد استفاده از حاتیها و توضتیمحدود ادامه بهدر 

 کنیم:می

 در آن اتصال ارسال کند. یشتریب یهاواستتواند درخینم کالینت، Connection: Closeهدر  پس از ارسال

 هدر را در  Connection: closeمقدار دیاتصال ارسال کند، با یبرا یگریخواهد درخواست دینم نتیاگر کال

 ارسال کند. خود ییدرخواست نها

درست و  امیطول پ یموجود در اتصال دارا یهاامینگه داشت که همه پ داریاتصال را پا توانیم یفقط در صورت

با  ایداشته باشند  حیصح Content-Length دیبا ها Entiy Bodyعنوان مثال، به -باشند  یاشدهمشخص

Chunked Transfer Encoding ،شوند. یکدگذار 

 اتصال هر—کنند تیریو سرورها مد هانتیرا به طور جداگانه با کال یاتصاالت دائم دیبا HTTP/1.1 یهایپراکس

 .شودیاعمال م Single Transport Hop کی یبرا دائمی

مشکالت  لیبرقرار کنند )به دل یارتباط دائم HTTP/1.0 نتیکال کیبا  دینبا HTTP/1.1 یپراکس یسرورها

بدانند.  نتیکال یهاتیدر مورد قابل یزیچ نکهی( مگر اConnection هدرهایدر ارسال  تریمیقد یهایپراکس

 .ندکنیمن اعمالقانون را  نیا ها Vendorاز  یاریدر عمل دشوار است و بس نیا

اتصال را ببندند،  یممکن است در هر زمان HTTP/1.1 یها، دستگاهConnection یهدرها ریصرف نظر از مقاد

درخواست قبل از  کیحداقل به  دیبا شهیبسته نشوند و هم امیانتقال پ میانهدر تا کنند  یسع دیسرورها با البته

 بسته شدن پاسخ دهند.

شوند.  یابیباز (Asynchronous Closes) بتوانند پس از بسته شدن ناهمزمان دیبا HTTP/1.1 یهابرنامه

 انباشته نداشته باشند، دوباره امتحان کنند. یکه عوارض جانب یها را تا زماندرخواست دیبا انیمشتر

ها را دوباره امتحان پاسخ، درخواستکل  افتیآماده باشند تا در صورت بسته شدن اتصال قبل از در دیبا هاکالینت

 داشته باشد. Side Effect ،درخواست در صورت تکرار نکهیکنند، مگر ا

سرور  Overloadeداشته باشد تا از  یپروکس ایبه هر سرور  یحداکثر دو اتصال دائم دیتک کاربر با کالینت کی

ز کاربران همزمان به اتصاالت ا یبانیپشت یها برایکه ممکن است پراکس ییکند. از آنجا یریجلوگ

 یپروکس کیبه سرورها باشد،  یرسدست یکاربر در تالش برا Nداشته باشند، اگر  ازیبه سرور ن یشتریب

 والد داشته باشد. یپراکس ایاتصال به هر سرور  2Nحداکثر  دیبا
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Pipelined Connections 

HTTP/1.1 امکان Request Pipelining نهیبه کی نی. ادکنیم فراهم یاالت دائماتص قیاز طر را یاریاخت 

ها پاسخ دنیتوان قبل از رسیدرخواست را م نیاست. چند Keep-Aliveنسبت به اتصاالت  شتریعملکرد ب یساز

در حال پخش  نیکره زم یدر آن سو یدرخواست در سراسر شبکه به سرور نیکه اول یدر صف قرار داد. در حال

همراه  ییباال ریتأخ باشبکه  ی کهطیدر شرامی تواند موضوع  نیانجام شود. ا اندتویاست، درخواست دوم و سوم م

 .ارتباط شودبهبود  ، منجر بهکاهش رفت و برگشت شبکه ، توسطاست

را حذف کنند و  TCPاتصال  راتیتوانند تاخیم داریدهد که چگونه اتصاالت پاینشان م شکل زیر cتا  aبخش

 انتقال را حذف کنند. یرهایتوانند تاخی( ماز شکل cبخش )ها  Pipelined Requestچگونه 



 
 

 
 

 بخش چهارم – HTTPآشنایی با پروتکل 

Securityworld.ir شرکت دهکده امن فناورانه صبا 

 

 وجود دارد: Pipelining یبرا تیمحدود نیچند

 شوند. Pipelineاند، اتصال مطمئن نشده یداریکه از پا یتا زمان دینبا HTTP یهانتیکال

یا  یبیترت یهاشمارهبا  HTTP یهاامیها برگردانده شوند. پدرخواست بیبه همان ترت دیبا HTTP یهاپاسخ

Sequence Number قیتطب یبرا یشوند، راه افتیها نامرتب دراگر پاسخ نیبنابرا شوند،ینم یگذاربرچسب 

 ها وجود ندارد.ها با درخواستپاسخ
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 Pipelineو آماده باشند تا هر درخواست  بسته شدن اتصال در هر زمان آماده باشند یبرا دیبا HTTP یهانتیکال

درخواست صادر  10را باز کند و فوراً  یاتصال دائم کی نتیتمام نشده است را دوباره انجام دهند. اگر کالکه  یا

 اتصال را ببندد. ت،درخواس 5کند، سرور آزاد است که فقط پس از پردازش مثالً 

 یدگیرس را رسزود یهابسته نیباشد که ا لیما دیبا کالینتبا شکست مواجه خواهند شد و  ماندهیدرخواست باق 5

 ها را مجدداً ارسال کند.کرده و درخواست

کنند. به  Pipeline( POSTهستند )مانند  Side Effect یرا که دارا ییهادرخواست دینبا HTTP یهانتیکال

 مجموعهاز  کیبدانند کدام  انیشود که مشتریم نیمانع از ا Pipeliningدر صورت خطا،  ،یطور کل

 توانیرا نم POSTمانند ی یهاکه درخواست ییتوسط سرور اجرا شده است. از آنجاشده  Pipeline یهادرخواست

 خطا اجرا نشوند. طیهرگز در شرا متدهااز  یکه برخ دیخطر را دار نیراحت دوباره امتحان کرد، شما ا الیبا خ

The Mysteries of Connection Close 

است.  HTTP در یعمل اهیس یاز هنرها یکی - آنحوه بستن دانستن زمان و ن ژهیبه و - Connection تیریمد

همچنین مطالب و  شوندیمآن دهندگان در ابتدا متوجه از توسعه یاریاست که بس یزیاز چ ترفیموضوع ظر نیا

 موضوع نوشته شده است. نیدر مورد ا یکم

“At Will” Disconnection 

ببندد. اتصاالت معمواًل  یرا در هر زمان TCPاتصال انتقال تواند یم HTTP یپروکس ایسرور  رنده،یگ سیهر سرو

 بیعج یهادر مکان ای هدرخط  کی میانخطا، اتصال ممکن است در  طیاما در شرا شوند،یبسته م امیپ یدر انتها

 بسته شود. یگرید

 ،یدوره زمان توانند پس از هریم HTTP یهااست. برنامه جیراشده  Pipeline داریدر اتصاالت پا تیوضع نیا

بود، سرور ممکن است  کاریب یمدت یبرا یاتصال دائم کی نکهیرا ببندند. به عنوان مثال، پس از ا یاتصاالت دائم

 که آن را خاموش کند. ردیبگ میتصم

 "IDLE"خط در همان زمان که اتصال  یدر انتها نتیتواند به طور قطع بداند که کالیحال، سرور هرگز نم نیبا ا

اتصال را در  یخطا کی کالینت فتد،یاتفاق ب نیشود، قصد ارسال داده را نداشته است. اگر ایر بسته متوسط سرو

 .ندیبیم ،درخواست خود امینوشتن پ انهیم
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Content-Length and Truncation 

از  یاندازه بدنه پاسخ داشته باشد. برخ فیتوص یبرا قیدق Content-Lengthهدر  کی دیبا HTTPهر پاسخ 

 .اشتباه دارند یطول ای کنندیرا حذف م Content-Lengthهدر  تر،یمیقد HTTP یسرورها

 ابد،ییخاتمه م Connection Closeکند که در یم افتیرا در HTTPپاسخ  یپروکس ای نتیکال کیکه  یهنگام

 وجود Content-Length چیه ایمطابقت ندارد ) Content-Lengthمنتقل شده با  یواقع تیو طول موجود

 سوال ببرد. ریصحت طول را ز دیبا رندهیندارد(، گ

به حداقل رساندن  ینگه دارد )برا Cacheپاسخ را در  دینبا رندهی، گباشدمی Caching Proxy کی رندهیاگر گ

« اصالح» یدست نخورده و بدون تالش برابه صورت مشکوک را  امیپ دیبا ی(. پروکسیاحتمال یخطا یبعد بیترک

Content-Length ،ارسال کند. ،ییمعنا تیحفظ شفاف جهت 

Connection Close Tolerance, Retries, and Idempotency 

آماده باشند تا  دیبا HTTP یهابدون خطا. برنامه طیدر شرا یتوانند در هر زمان بسته شوند، حتیاتصاالت م

 کنند. تیریمد یرا به درست رمنتظرهیغ یهاشدنبسته

 دیبا یدر حال انجام تراکنش است، مشتر کالینتکه بسته شود  یدر حال Transport Connection کیاگر 

 کالینت داشته باشد. Side Effectتراکنش  نکهیبار دوباره امتحان کند، مگر ا کیاتصال را دوباره باز کند و 

 یهااتصال را ببندد و درخواست تواندیدرخواست را در نوبت قرار دهد، اما سرور مبدا م یادیتعداد ز تواندیم

 مجدد بگذارد. یبندبه زمان ازیرا پردازش نشده و ن یادیز

Side Effect  .شود، یبسته م یدرخواست یهااز داده یپس از ارسال برخ اتصال کیکه  یهنگامها مهم هستند

 یفراخوان سرور توسط تراکنش از مقدار چه واقعاً که باشد مطمئن ٪100تواند ینم یقبل از بازگشت پاسخ، مشتر

 رییتوانند بارها و بارها بدون تغیم ،استاتیک HTMLصفحه  کی افتیها، مانند دراز تراکنش یبرخ شده است.

حتی  ایتکرار شوند،  دیکتاب، نبا نیها، مانند ارسال سفارش به فروشگاه آنالتراکنش ریتکرار شوند. سا ،یزیچ

 .دنندازیسفارش را به خطر ب نیممکن است چند

چند بار انجام شده باشد،  ایبار  کی نکهیاست که صرف نظر از ا (Idempotent) فاقد قدرت یدر صورت ،تراکنش

، GET ،HEAD یفرض کنند که متدها توانندیمها  Implementorرا به همراه داشته باشد.  جهیهمان نت

PUT ،DELETE ،TRACE  وOPTIONS دیها نبانتیکال. گذارندیرا به اشتراک م یژگیو نیا 

از  شیپ عصورت، قط نیا ریدر غ کنند. Pipeline( را POST)مانند  Idempotent یهادرخواست
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درخواست  کی دیخواهینامشخص شود. اگر م جیتواند منجر به نتایم Transport Connectionموعد 

Nonidempotent دیباش یدرخواست قبل یپاسخ برا تیمنتظر وضع دیبا د،یارسال کن. 

 ها User Agentطور خودکار دوباره امتحان شوند، اگرچه به دینبا Nonidempotent یهایتوال ای متدها

 یمثال، اکثر مرورگرها هنگام بارگذار یدهند. برا شنهادیپ یممکن است انتخاب مجدد درخواست را به اپراتور انسان

تراکنش  دیخواهیم ایپرسد که آ یاز شما م هدهند کیارائه م یکادر محاوره ا کیشده،  رهیذخ POSTمجدد پاسخ 

 .دیرا دوباره پست کن

Graceful Connection Close 

 کی یدارا TCPدو طرفه هستند. هر طرف اتصال  TCPنشان داده شده است، اتصاالت زیر همانطور که در شکل 

 کی یقرار داده شده در خروج یهانوشتن اطالعات است. داده ایخواندن  یبرا یصف خروج کیو  یصف ورود

 شود.ینشان داده م گریطرف د یدر ورود تیطرف در نها

 

Full and half closes 

هر  ،()Close فراخوانی سوکترا ببندد.  TCP یو خروج یهر دو کانال ورود ای یکیتواند یم یبرنامه کاربرد کی

 بندد. یرا م TCPاتصال  کی یو خروج یدو کانال ورود

 دیتوانینشان داده شده است. م شکل زیر aکه در بخش شود یم دهینام Full Close یا بستن کاملقابلیت،  نیا

 نی. ادیبه صورت جداگانه استفاده کن یخروج ای یبستن کانال ورود یبرا ()shutdownسوکت  یاز فراخوان

 است.قابل مشاهده زیر شکل  bبخش  در کهشود یم دهینام Half Close قابلیت،
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TCP close and reset errors 

 یاریها شروع به صحبت با بسبرنامه یاستفاده کنند. اما وقت Full Closeتوانند از یفقط م HTTPساده  یهابرنامه

 یکه شروع به استفاده از اتصاالت دائم یو زمان کنندیم HTTP یهایسرورها و پراکس ها،نتیاز کال گریاز انواع د

Pipeline استفاده از  کنند،یم شدهHalf Close توسط  رمنتظرهینوشتن غ یخطاها افتیاز در یریجلوگ یراب

 .کندیم دایپ تیاهم انیهمتا

ها از بافر که تمام داده یهنگامدر این صورت است.  منیا شهیاتصال شما هم یبستن کانال خروج ،یبه طور کل

اتصال را  که شودیاطالع داده م end-of-streamبه وسیله یک اعالن  اتصال گریطرف د به، آن خوانده شد

 .دیابسته

را  یشتریطرف مقابل قصد ارسال اطالعات ب دیبدان نکهیاتصال شما خطرناک تر است، مگر ا یبستن کانال ورود

نشان داده شده زیر که در شکل  ورهمانطبسته شما ارسال کند،  یا را به کانال ورودهداده گریندارد. اگر طرف د

. کندیارسال م گریرا به دستگاه طرف د "TCP "connection reset by peer امیپ کیعامل  ستمیس ،است

رف مقابل هنوز را که ط یو هر داده بافر رندیگیدر نظر م یجد یخطا کیعنوان را به نیا هاعاملستمیاکثر س

 بد است. اریبس شده Pipelineاتصاالت  یبرا نی. اکندینخوانده است پاک م
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ها قباًل پاسخ. در این حالت دیارسال کرده ا یاتصال دائم کی یرا رو شده Pipelineدرخواست  10 دیفرض کن

 گویید کهشما میها را نخوانده است(. اکنون عامل شما قرار دارند )اما برنامه هنوز آن ستمیاند و در بافر س دهیرس

اتصال استفاده  نیاز ا یافکه شما به اندازه ک ردیگیم میاما سرور تصم د،یکنیرا ارسال م 11درخواست شماره 

را  Reset یک رسد ویم Closed Connection کیشما به  11بندد. درخواست شماره یو آن را م دیکرده ا

 کند.یشما را پاک م یورود یبافرها Reset نیکند. ایبه شما منعکس م

و  دیشویم روبرو Connection Reset by Peerبا خطای  د،یرسیها مبه خواندن داده تیکه در نها یهنگام

 باشند. دهیبه دستگاه شما رس تیها با موفقآن شتریاگر ب یحت روند،یم نیپاسخ خوانده نشده بافر از ب یهاداده

Graceful close 

ببندند،  رمنتظرهیطور غرا به یاتصال خواهندیسرورها م ای هانتیکال یکه وقت دشویم هیتوص HTTP در پروتکل

 حیکار را توض نی، اما نحوه انجام ا«صادر کنند Transport Connection یبرا Graceful Close کی» دیبا

 .دهدینم

و سپس  بندندیخود را م یخروج یهاابتدا کانال کنند،یرا اجرا م Graceful Closeکه  ییهابرنامه ،یبه طور کل

 گریکدی که هر دو طرف به یخود را ببندد. هنگام یخروج یهااتصال، کانال گریتا همتا در طرف د مانندیمنتظر م

بدون تواند یبندند(، اتصال میرا م یخروج یهاکنند )به عنوان مثال، کانالیارسال نم یداده ا گریکه د ندیگویم

 .به طور کامل بسته شود ، Resetخطر 

 ل،یدل نی. به همنماید یبررس ایاجرا را  Half Close طرف دیگر ارتباط،وجود ندارد که  ینیتضم چیمتأسفانه، ه

 Half Closeخود را  یخروج یهاکانال دیشوند، با (Graceful Close) بسته یخوب به خواهندیکه م ییهابرنامه

(. باشند انیجر یانتها ایدنبال داده کنند )به یخود را بررس یورود یهاکانال تیوضع یاصورت دورهو به نمایند

 ییصرفه جو یبسته نشود، برنامه ممکن است برا یدر مدت طرف دیگر ارتباطتوسط  یاگر کانال ورود

 .به بسته شدن نماید جبوردر منابع، اتصال را م
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For More Information 

http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt 

http://www.ietf.org/rfc/rfc2068.txt 

http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/http/draft-ietf-http-connection-00.txt 

http://www.w3.org/Protocols/HTTP/Performance/ 

http://www.w3.org/Protocols/HTTP/1.0/HTTPPerformance.html 

http://www.isi.edu/lsam/publications/phttp_tcp_interactions/paper.html 

ftp://gatekeeper.dec.com/pub/DEC/WRL/research-reports/WRL-TR-95.4.pdf 

http://www.sun.com/sun-on-net/performance/tcp.slowstart.html 

http://www.acm.org/sigcomm/ccr/archive/2001/jan01/ccr-200101-mogul.pdf 

http://www.ietf.org/rfc/rfc2001.txt 

http://www.ietf.org/rfc/rfc1122.txt 

http://www.ietf.org/rfc/rfc896.txt 

http://www.ietf.org/rfc/rfc0813.txt 

http://www.ietf.org/rfc/rfc0793.txt 


