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Overview of HTTP 
 

 Hypertext Transfer یا HTTP قیاز طر یوب مرتبط، همگ یکاربرد یهاوب، سرورها و برنامه یمرورگرها

Protocol  کنندیصحبت م گریکدیبا .HTTP مدرن است. یجهان نترنتیا جیزبان را 

 یبرقرار یبرا HTTPوب از  یکاربرد یهاکه چگونه برنامه دید دیاست. خواه HTTPمختصر بر  یفصل مرور نیا

 کرد. به طور خاص، ما در مورد: دیخواه افتیدر HTTPاز نحوه انجام کار  یبیتقر یادهیو ا کنندیارتباط استفاده م

 کنندیوب چگونه ارتباط برقرار م یو سرورها هانتکالی.  

 ندیآیوب( از کجا م محتوای) منابع.  

 کنندیوب چگونه کار م هایتراکنش. 

 ارتباط  یمورد استفاده برا یهاامپی قالبHTTP  

  در ساختار شبکه انتقالنحوه TCP  ییربنایزبه شکل  

 مختلف پروتکل  راتتغییHTTP  

 یعمارم یاز اجزا برخی HTTP نترنتینصب شده در سراسر ا 

HTTP: The Internet’s Multimedia Courier 

 یها، اپلتWAV یصوت یهالی، فاMPEG یهالمیف ،یمتن یهالی، فاHTML، صفحات JPEG ریتصو اردهایلیم

اطالعات را به  نیاز ا یبخش عمده ا HTTP .در حال گردش هستند نترنتیا قیهر روز از طر گریجاوا و موارد د

دسکتاپ افراد منتقل  یوب رو یوب در سراسر جهان به مرورگرها یسرعت، راحت و قابل اعتماد از سرورها

 کند.یم

شما در  یهاکه داده کندیم نیتضم کند،یانتقال داده قابل اعتماد استفاده م یهااز پروتکل HTTPکه  ییاز آنجا

 کیشما به عنوان  یبرا نیا .ندیآیم نیکه از آن طرف کره زم یزمان یحت د،ینخواهند د بیحمل و نقل آس نیح

 .دیداشته باش یاطالعات به آن دسترس یکپارچگیدر مورد  یبدون نگران دیتوانیم رایز خوب است ،کاربر

 ستیالزم ن رایخوب است، ز ینترنتیا یهادهنده برنامهتوسعه کیشما به عنوان  یبرا نیانتقال قابل اعتماد همچن

در  یبدون نگران دیتوانیشما م .دیانتقال باش نیدر ح HTTPارتباطات  فیتحر ایشدن  یرفتن، کپ نینگران از ب

 .دیبرنامه خود تمرکز کن زیمتما اتیجزئ یسیبرنامه نو یرو نترنت،یا بیو معا راداتیمورد ا

Web Clients and Servers 
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ها آن ،اغلب نیکنند، بنابرایصحبت م HTTP. وب سرورها با پروتکل قرار دارندوب  یسرورها یوب رو یمحتوا

کنند و در صورت درخواست یم رهیرا ذخ نترنتیا یهاداده HTTP یسرورها نیا نامند.یم HTTP Serverرا 

و سرورها  کنندیرا به سرورها ارسال م HTTP یهادرخواست هانتیکال دهند.یها را ارائه مداده ،HTTP انیمشتر

 یهانتیکال .گردانندیشده است، برم میترسزیر ، همانطور که در شکل HTTP یهارا در پاسخ یدرخواست یهاداده

HTTP یو سرورها HTTP دهند.یم لیوب را تشک یشبکه جهان یاساس یبا هم اجزا 

 

مرورگر وب است،  کی رندهیگ سیسرو نیتر جی. رادیکنیاستفاده م HTTP یهانتیشما احتماالً هر روز از کال

را از سرورها درخواست  HTTP اءیوب اش ی. مرورگرهاFirefox ای Microsoft Internet Explorerمانند 

 دهند.یم شیشما نما مانیتور یرا رو اءیکنند و اشیم

مرورگر شما  د،یکنیمرور مرا  "http://www.oreilly.com/index.html"مانند  یکه صفحه ا یهنگام

مورد  یکند شیم یسرور سع (.باالکند )شکل یارسال م www.oreilly.comرا به سرور  HTTPدرخواست  کی

 HTTPپاسخ  کیرا در  ءیبودن، ش زیآم تیکند و در صورت موفق دای( را پ"index.html"مورد،  نینظر )در ا

 کند. یارسال م یمشتر یبرا گریو اطالعات د یطول ش ،یبه همراه نوع ش

Resources 

وب سرور است.  لیفا ستمیدر س کیاستات لیفا کینوع منبع وب  نیمنابع وب هستند. ساده تر زبانیوب سرورها م

 یهالی، فاHTML یهالیفا ،یمتن یهالیباشند: ممکن است فا یزیهر چ یحاو توانندیم هالیفا نیا

Microsoft Wordیهالی، فا Adobe Acrobatیریتصو یهالی، فا JPEGلمیف یهالی، فا AVI هر فرمت  ای

 .دیکه فکرش را بکن یگرید

باشند که بر  یافزارنرم یهابرنامه توانندیم نیثابت باشند. منابع همچن یهالیفا دینبالزوماً حال، منابع  نیبا ا

که  یشما، اطالعات تیتوانند محتوا را بر اساس هویم ایپو یمنابع محتوا نیا .کنندیم دیمحتوا تول ،اساس تقاضا

 .کنند دیتول و شرایط خاصدر زمان  ای دیدرخواست کرده ا
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امکان  ،بدهند سهامرا به شما نشان دهند، به شما اجازه معامله  نیدورب کیزنده از  ریتصو کیتوانند یم هاآن

را برای شما به  نیآنال یهااز فروشگاهخرید  ای برای شما فراهم کنندامالک را  یهاداده گاهیپاجست و جو در 

  ارمغان آورند.

 

 یموتور جستجواست. Resource یا منبع  کی ،فروش شرکت شما ینیب شیصفحه گسترده پ یحاو لیفا کی

 منبع است. کی ینترنتیا

Media Types 

شود یوب منتقل م قیکه از طر یهر ش HTTPکند، یم یزبانیهزاران نوع داده مختلف را م نترنتیکه ا ییاز آنجا

 MIME (Multipurpose کند.یم یبه دقت برچسب گذار Type MIMEبرچسب فرمت داده به نام  کیرا با 

Internet Mail Extensionsمختلف پست  یهاستمیس نیب هاامیکه در انتقال پ یحل مشکالت ی( در ابتدا برا

آن  HTTPکرد که یکار مخوب  لیمیا یآنقدر برا MIMEشده بود.  یطراح ندیآیم شیپ یکیالکترون

 .ردخود استفاده ک یچندرسانه ا یمحتوا یو برچسب گذار فیتوص یرا برا
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 کیمرورگر وب  کیکه  یهنگام. کنندیمتصل م HTTP یش یهارا به داده Type MIME کیوب  یسرورها

را  یچگونه آن ش داندیم ایآ ندیتا بب کندیمرتبط نگاه م Type MIMEبه  کند،یم افتیرا از سرور در یش

 ،یریتصو یهالیفا شینما کنند: تیریمحبوب را مد یتوانند صدها نوع شیاکثر مرورگرها م .ریخ ایکند  تیریمد

 یبلندگوها قیاز طر یصوت یهالی، پخش فاHTML یهالیفا (Formatting) یبندو قالب (Parsing) هیتجز

 خاص. یهافرمت تیریمد یبرا یافزار خارجافزونه نرم یاندازراه ای انه،یرا

 

Type MIME شود یخاص نشان داده م ینوع فرع کیو  یاصل ینوع ش کیاست که به عنوان  یبرچسب متن کی

 به عنوان مثال: اسلش از هم جدا شده اند. کیکه با 

 شود.یم یبرچسب گذار text/htmlبا نوع  HTMLبا فرمت  یسند متن کی

 شود.یم یبرچسب گذار text/plainساده با نوع  ASCII یسند متن کی

 خواهد بود. image/jpeg ر،یتصو کیاز  JPEGنسخه  کی

 خواهد بود. image/gifبه صورت  GIFیک تصویر با فرمت 

 خواهد بود. video/quicktimeبه صورت  Apple QuickTimeیک فیلم مبتنی بر 

 خواهد بود. application/vnd.ms-powerpointیک فایل مربوط به مایکروسافت پاورپوینت، به صورت 

URIs 

 منابع مورد عالقه خود اشاره کنند.توانند به یم هاکالینت نینام دارد، بنابرا کیوب سرور  resourceیا  هر منبع

ها مانند  URIشود. یم دهینام URI ای Uniform Resource Identifierسرور  resource ایمنبع این نام 

 ییرا در سراسر جهان شناسا یهستند که به طور منحصر به فرد منابع اطالعات نترنتیا یپست یهاآدرس

 کنند. یم یابیو مکان

 آمده است: Joeدر سرور وب فروشگاه سخت افزار  ریمنبع تصو کی یبرا URI کی نجایدر ا
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: 

http://www.joes-hardware.com/specials/saw-blade.gif 

 در سرور فروشگاه مورد نظر GIF به منبع یدسترس یرا برا HTTP پروتکل URI دهد که چگونهینشان م زیرشکل 

Joe کند. با توجه بهیمشخص م URI،HTTP  کند یابیرا باز یواند شتیم.URI ها در دو نوع URL  وURN  ظاهر

 د. شونیم

 

 .میندازیمنابع ب یهاشناسه عنو نیاز ا کیبه هر  یاکنون نگاه دییایب

URLs 

Uniform Resource Locator  یاURL شکل شناسه منبع است. نیتر جیرا URL کیاز  یها مکان خاص 

مکان  کیمنبع را از  کیکه چگونه  ندیگویبه شما م قاًیها دقکنند. آنیم فیسرور خاص توص کیمنبع را در 

منبع و نحوه  کی یریمحل قرارگ قاًیدق URL کیدهد که چگونه ینشان مباال شکل  .دیکن افتیو ثابت در قیدق

 دهد.  یبه آن را نشان م یدسترس

 نمایید:مشاهده ها را  URLچند نمونه از توانید شما می زیرجدول همچنین در 
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 کنند:یم یرویپتشکیل شده است،  یاز سه بخش اصلکه قالب استاندارد شده  کیها از  URLاکثر 

  بخش اولURL  اصطالحاScheme به منبع را  یدسترس یشود و پروتکل مورد استفاده برایم دهینام

 است. HTTP (http://)پروتکل معموالً  نیا که کندیم فیتوص

 به عنوان مثال باشیسرور م ینترنتیآدرس ا شامل دوم بخش( دwww.joes-hardware.com.) 

 به عنوان مثال، بوده که نام مشخصی داردمنبع در وب سرور  کی بخش نهایی شامل( /specials/saw-

blade.gif.) 

 است. URL کی URIهر  باًیامروزه تقر

URNs 

نام منحصر به  کیبه عنوان  URN کی. باشدمی URN ای URI ، Uniform Resource Name از دوم نوع

 نیکند. ایکه منبع در حال حاضر در آن قرار دارد، عمل م ییقطعه خاص از محتوا، مستقل از جا کی یفرد برا

URN حرکت کنند.  گریبه مکان د یدهند از مکانیبه منابع اجازه م ،مستقل از مکان یهاURN  نیهمچنها 

 کنند.یحال حفظ همان نام فراهم م نیبه شبکه و در ع یوتکل دسترسپر نیبه منابع را با چند یامکان دسترس

صرف نظر از محل اقامت  "RFC 2141" نترنتیسند استاندارد ا ینامگذار یممکن است برا ریز URNمثال،  یبرا

 شود(: یمکان کپ نیممکن است در چند یآن استفاده شود )حت

urn:ietf:rfc:2141 

URN کار موثر،  یهستند و هنوز به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته اند. برا یشیها هنوز آزماURN  ها

ها را کند آن رشیپذ زین یرساختیز نیمنبع دارند. فقدان چن یهاحل مکان یبرا یبانیپشت رساختیز کیبه  ازین

 دارند.  ندهیآ یبرا یزیانگ جانیه یدهایها نو URNکرده است. اما 

Transactions 
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ها وب و منابع آن یتراکنش با سرورها یبرا HTTPاز  هاکالنیت گی استفادهچگون به یشتریب اتیبا جزئ دییایب

پاسخ )ارسال از  جهینت کیبه سرور( و  کالینتفرمان درخواست )ارسال از  کیشامل  HTTP. تراکنش مینگاه کن

به نام  ای داده یهاارتباط با بلوک نیا است،نشان داده شده  زیر( است. همانطور که در شکل کالینتسرور به 

HTTP Messages شود.یانجام م 

 

Methods 

HTTP که  کندیم یبانیدستور درخواست مختلف پشت نیاز چندHTTP Method امی. هر پشوندیم دهینام 

 کی یرا انجام دهد )واکش یکه چه عمل دیگویبه سرور م Method نیدارد. ا Method کی HTTPدرخواست 

متداول  Methodپنج زیر (. جدول رهیو غ لیفا کی، حذف Gateway Program کی یصفحه وب، اجرا

HTTP  د.دهیم نشانرا 

 

Status Codes 
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 دیگویم کالینتاست که به  یعدد سه رقم کی تی. کد وضعرا به همراه دارد تیکد وضع کی HTTPهر پاسخ 

نشان داده  زیردر جدول  جیرا تیالزم است. چند کد وضع یگریاقدامات د ایبوده  زیآم تیدرخواست موفق ایکه آ

 شده است.

 

HTTP کی نیهمچن "reason phrase" کند. عبارت یارسال م یعدد تیرا با هر کد وضع یحیتوض یمتن

 گنجانده شده است.  یفیاهداف توص یفقط برا یمتن

 د:شونیبرخورد م کسانی HTTPتوسط  ریز reason phraseو  تیوضع یکدها

200 OK  

200 Document attached  

200 Success  

200 All’s cool, dude 

Web Pages Can Consist of Multiple Objects 

مرورگر وب،  کیکند. به عنوان مثال، یکار صادر م کیانجام  یرا برا HTTP تراکنش نیبرنامه اغلب چند کی

. کندیمنتشر م کیاز گراف یصفحه وب غن کی شیو نما یواکش یرا برا HTTP یهااز تراکنش تعداد زیادی

سپس  کند،یم فیصفحه را توص یبندکه طرح دهدیانجام م  HTMLاسکلت یواکش یتراکنش را برا کی ،مرورگر

همانطور . کندیصادر م رهیاپلت جاوا و غ ،یکیصفحه گراف شده،هیتعب ریهر تصو یرا برا یاضاف HTTP یهاتراکنش

مختلف قرار داشته  یممکن است در سرورها یشده حت یمنابع جاساز نیانشان داده شده است  زیر که در شکل

 .منبع واحد کیاز منابع است، نه  یا جموعهاغلب م "صفحه وب" کی ن،ی. بنابراباشند
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Messages 

را در  HTTP یهاامی. ما پمیندازیب HTTPدرخواست و پاسخ  یهاامیگذرا به ساختار پ ینگاه دیاکنون اجازه ده

 کرد. میمطالعه خواه قیدق اتیبا جزئ های آتیفصل

خواندن  ،ینریها متن ساده هستند، نه بااز کاراکترها هستند. از آنجا که آنی ساده و خط یتوال HTTP یهاامیپ

 دهد.یتراکنش ساده نشان م کی یرا برا HTTP یهاامیپ زیرانسان آسان است. شکل  یو نوشتن برا

 

 Requestیا  درخواست یهاامیشوند، پیوب ارسال م یبه سرورها کالینت که از وب HTTP یهاامیپ

Messages یا پاسخ  یهاامیپ شود،یارسال م کالینتکه از سرورها به  ییهاامیشوند. پیم دهینام
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Response Messages یهاامیاز پ یگرینوع د چی. هشوندیم دهینام HTTP یهاامیپ یهاوجود ندارد. فرمت 

 مشابه هستند. اریبس HTTPدرخواست و پاسخ 

 شده است: لیاز سه بخش تشک HTTP یهاامیپ

Start Line 

پاسخ چه  یبرا ایانجام داد  دیبا یدرخواست چه کار کی یدهد برایخط شروع است که نشان م ،امیخط اول پ

 افتاد. یاتفاق

Header Fields 

مقدار است که  کینام و  کیشامل  Header لدیکند. هر فیم یرویاز خط شروع پ Header لدیچند ف ایصفر 

رسند. افزودن یم انیبه پا یخط خال کیبا ها  Headerدونقطه ):( از هم جدا شده اند.  کیآسان با  هیتجز یبرا

 است. گریخط د کیافزودن  یبه آسان Header لدیف

Body 

ها را داده ،درخواست یها Bodyاست.  یهر نوع داده ا یاست که حاو یاریاخت امیمتن پ کی یبعد از خط خال

و  Start Lineکنند. برخالف یمنتقل م کالینتها را به داده ،پاسخ یها Bodyکنند. یبه سرور وب منتقل م

Header  هستند،  یو ساختار یکه متنهاBody ر،یدلخواه باشد )مانند تصاو ینریبا یهاداده یحاو تواندیم 

 .باشد زیمتن ن یتواند حاویالبته بدنه م (.یافزارنرم یهابرنامه ،یصوت یهاآهنگ ها،لمیف

Simple Message Example 

در تراکنش ساده ارسال شوند.  کیاز  یدهد که ممکن است به عنوان بخشیرا نشان م HTTP یهاامیپ زیرشکل 

 .کندیرا درخواست م http://www.joes-hardware.com/tools.htmlمرورگر منبع این مثال، 



 
 

 
 

 اولبخش  – HTTPآشنایی با پروتکل 

Securityworld.ir شرکت دهکده امن فناورانه صبا 

 

در خط شروع  GETمتد  کی یکند. درخواست دارایارسال م HTTPدرخواست  امیپ کیمرورگر  این شکل،در 

 ما در حال استفاده از دهد کهیاست. درخواست نشان م tools.html مورد درخواست نیز یاست و منبع محل

سند ساده از  کی (GET) افتیدر یبرا رایندارد، ز یمتن چیدرخواست ه امی. پهستیم HTTPپروتکل  1.0نسخه 

 .ستین ازین یدرخواست داده چیسرور به ه کی

 تیکد وضع کی، HTTP (HTTP/1.0)کند. پاسخ شامل شماره نسخه یرا ارسال م HTTPپاسخ  امیپ کیسرور 

و در ادامه نیز پاسخ است  Header یلدهایبلوک از ف کی(، و OK) یفیتوص لیعبارت دل کی(، 200) تیموفق

Body  طول بدنه پاسخ در هدر قرار دارد است، یسند درخواست یحاوکه پاسخ .Content-Length 

 ذکر شده است. Content-Typeدر هدر  ندس MIMEو نوع 

Connections 
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از  هاامیدر مورد نحوه حرکت پ یالحظه یبرا دیاجازه ده م،یاکرده میرا ترس HTTP یهاامیاکنون که شکل پ

 .می( صحبت کنTCP) Transmission Control Protocolدر سراسر اتصاالت  گر،یبه مکان د یمکان

TCP/IP 

HTTP یا  یکاربرد هیپروتکل ال کیApplication  .استHTTP ستینابسامان ارتباطات شبکه ن اتینگران جزئ .

 کند.یقابل اعتماد، واگذار م ینترنتی، پروتکل محبوب حمل و نقل اTCP/IPشبکه را به  اتیدر عوض، جزئ

TCP  دهد:یارائه مموارد زیر را 

 انتقال داده بدون خطا 

 رسند(یم ،اندکه ارسال شده یبیبه ترت شهیها هم)داده یسفارش لیتحو 

 بکشد( رونیب یها را در هر اندازه در هر زمانداده تواندینشده )م یبندمیتقس یهاداده انیجر 

بسته که  نگیچیشبکه سوئ یهامحبوب از پروتکل یاهیمجموعه ال کیاست،  TCP/IPبر  یمبتن نترنتیخود ا

. پشتیبانی شده و با این مدل با هم ارتباط برقرار می کنندشبکه در سراسر جهان  یهاو دستگاه هاانهیتوسط را

TCP/IP جازهها از هر نوع او شبکه هاانهیو به را کندیافزار منفرد را پنهان مها و سختو مشکالت شبکه هایژگیو 

 تا به طور قابل اعتماد با هم صحبت کنند. دهدیم

 نیو سرور هرگز از ب کالینت یهاانهیرا نیرد و بدل شده ب یهاامیشود، پیبرقرار م TCPاتصال  کیکه  یهنگام

 .نشوند نیز وجود ندارد افتیدرامکان اینکه  ای نند،یبینم بیروند، آسینم

خود  امیپ یهاانتقال داده یبرا TCPاز  HTTPشده است.  یبند هیال TCP یرو HTTPشبکه، پروتکل  طیدر شرا

 (.دینیرا بب زیرشکل شود )یم یبند هیال IP یرو TCP ب،یترت نیکند. به همیاستفاده م
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Connections, IP Addresses, and Port Numbers 

و شماره  IP یهابا استفاده از آدرس دیرا به سرور ارسال کند، با یامیبتواند پ HTTP نتیکال کی نکهیقبل از ا

 و سرور برقرار کند. کالینت نیب TCP/IPاتصال  کیپورت، 

دفتر شرکت است. ابتدا شماره تلفن شرکت را  کیدر  یمانند تماس با شخص یبه نوع TCPاتصال  کی یراه انداز

با  دیخواهیرا که م یخاص شخص داخلیرساند. سپس، یشما را به سازمان مناسب م نی. ادیکنیم یریشماره گ

 .دیکنیم یریگشماره د،یریآن تماس بگ

 یدر حال اجرا بر روی که خاص یمرتبط با برنامه نرم افزار TCPسرور و شماره پورت  انهیرا IP، به آدرس TCPدر 

 .دیدار ازین است، سرور

را در وهله اول بدست آورد؟  HTTPو شماره پورت سرور  IPتوان آدرس یاست، اما چگونه م خوب هانیهمه ا

 یدستگاه IPتوانند آدرس یها مآن نیها آدرس منابع هستند، بنابرا URLکه  میقبالً اشاره کرداست.  URL پاسخ

 :میاندازیب URLبه چند  یگاهن دییایدارد به ما ارائه دهند. ب در اختیار که منبع را

http://207.200.83.29:80/index.html 

http://www.netscape.com:80/index.html 

http://www.netscape.com/index.html 

 است. 80و شماره پورت،  207.200.83.29دستگاه،  IPآدرس  یدارا URL نیاول

URL  دوم آدرسIP زبانینام م اینام دامنه  کیندارد.  یعدد ("www.netscape.com"دارد. نام م )زبانی 

 سرویسی قیاز طر یتوان به راحتیاست. نام هاست را م IPآدرس  کی ینام مستعار مناسب برا کیفقط 

 .کرد لیتبد IP یهابه آدرس DNSیا  Domain Name Serviceبه نام 
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URL کیکه شماره پورت در  یشماره پورت ندارد. هنگام سوم URL HTTP ،فرض  شیپ به صورت وجود ندارد

 .شودگرفته میدر نظر  80پورت 

نشان زیر ارتباط برقرار کند. شکل  TCP/IP قیاز طر یتواند به راحتیم نتیکال کیو شماره پورت،  IPبا آدرس 

استفاده  ،سرور قرار دارد کیکه در  HTMLمنبع ساده  کی شینما یبرا HTTPمرورگر از  کیدهد که چگونه یم

 کند.یم

 

 شود به صورت زیر است:مراحلی که در این بخش انجام می

(a )سرور را از  زبانیمرورگر نام مURL کند.یاستخراج م 
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(b )سرور را به آدرس  زبانیمرورگر نام مIP کندیم لیسرور تبد 

(c ) مرورگر شماره پورت )در صورت وجود( را ازURL کند.یاستخراج م 

(d)  اتصال  کیمرورگرTCP کند.یبا وب سرور برقرار م 

(e ) درخواست  امیپ کیمرورگرHTTP کند.یبه سرور ارسال م 

(f ) پاسخ  کیسرورHTTP کندیرا به مرورگر ارسال م. 

(g )دهد.یم شیشود و مرورگر سند را نمایاتصال بسته م 

A Real Example Using Telnet 

 ینریبا یهابر متن است، برخالف استفاده از فرمت یو مبتن کندیاستفاده م TCP/IPاز  HTTPکه  ییاز آنجا

 وب سرور ساده است. کیبا  میمبهم، صحبت مستق

. دهدیم شینماشما را به  TCPپورت  یکند و خروجیمقصد متصل م TCPدرگاه  کیشما را به  Telnetابزار 

Telnet تواند به هر یم یشود، اما به طور کلیاستفاده م به صورت ریموت نالیترم ارتباط از طریق یمعموال برا

 متصل شود. HTTP ی، از جمله سرورهاTCPسرور 

دهد یبه شما امکان م Telnet. دیوب استفاده کن یبا سرورها میصحبت مستق یبرا Telnetاز ابزار  دیتوانیم

. وب سرور با دیکن پیتا آندر  ماًیو کاراکترها را مستق دیباز کن نیماش کیپورت در  کیرا به  TCPاتصال  کی

 شینما ،صفحه یشود رویبرگردانده م TCPکه در اتصال  یاکند و هر دادهیوب رفتار م کالینت کیشما به عنوان 

 شود.یداده م

 با آدرس یسند یواکش یبرا Telnet. ما از میاستفاده کن یوب سرور واقع کیتعامل با  یبرا Telnetاز  دییایب

http://www.joes-hardware.com:80/tools.html کرد میاستفاده خواه. 

 :فتدیب دیبا یکه چه اتفاق میمرور کن دییایب

 آدرس دبای ابتدا IP مربوط به www.joes-hardware.com  اتصال  کیرا جستجو کرده وTCP  به

 دهد.یما انجام م یکار را برا نیا Telnet. میآن دستگاه باز کن 80پورت 

 که اتصال  یهنگامTCP درخواست  دیباز شد، باHTTP میکن پیرا تا. 

 محتوا را در  دیشود(، سرور بایمشخص م یخط خال کیکه درخواست کامل شد )با  یهنگام

 ارسال کند و اتصال را ببندد. HTTPپاسخ  کی
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نشان  زیردر مثال  http://www.joes-hardware.com:80/tools.html یمثال ما برا HTTPدرخواست 

 با خط پررنگ نشان داده شده است. میکرد پیداده شده است. آنچه تا

 

 

Telnet اتصال به وب سرور  کیکند و یرا جستجو م زبانینام مwww.joes-hardware.com کند یباز م

 کیکه  دیگویشود و به ما میم یخروجشامل  Telnetسه خط بعد از دستور از  دهد.یگوش م 80که در پورت 

 اتصال برقرار کرده است.

و  میکنیم پیتامی باشد،  "GET /tools.html HTTP/1.1" که عبارت خود را یسپس دستور درخواست اصل

و از سرور  میکنیارسال م یخط خال کیبه دنبال آن  و دهدیرا ارائه م یاصل زبانیکه نام م Hostهدر  کی

 افتیما در یبرا www.joes-hardware.comرا از سرور  "tools.html"که منبع  میخواهیم

 Body تیو در نها یخط خال کیپاسخ،  Header نیخط پاسخ، چند کی. پس از آن، سرور با کند

 دهد.یپاسخ مبه ما  HTMLسند 
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کند. یسرور خوب کار نم کیکند اما به عنوان یم دیتقل یرا به خوب HTTP یهانتیکال Telnetکه  دیمراقب باش

ممکن  رتر،یابزار انعطاف پذ کی ی. براستینگزینه مناسبی  Telnet توسط خودکار به صورت یسینو پتیو اسکر

بر  یمبتن کیتراف یراحت به تا دهدیمرا امکان  این به شما nc. ابزار دیکن یرا بررس nc (netcat) دیاست بخواه

UDP  وTCP از جمله ،HTTP دیکن مناسب خود را برای بررسی آن ایجاد پتیو اسکر یرا دستکار . 

Protocol Versions 

سخت کار کنند تا  دیبا HTTP یکاربرد یهادر حال استفاده است. برنامه HTTPنسخه از پروتکل  نیامروزه چند

، در حال استفاده هستند ی که امروزهیهاکنند. نسخه تیریرا مد HTTPمختلف پروتکل  راتییتغ یبه طور قو

 عبارتند از:

HTTP/0.9 

 یاریبس یپروتکل حاو نیشود. ایشناخته م HTTP/0.9با نام  ایجاد شده و 1991در سال  HTTP هینسخه اول

فقط از  HTTP/0.9استفاده شود.  یمیقد هایکالینتتعامل با  یفقط برا دیاست و با یطراح یجد مشکالتاز 

 یبانینسخه پشت رهشما ای HTTP یهاهدر ،یچندرسانه ا یمحتوا MIME Typeکند و از یم یبانیپشت GET متد

 HTTP/1.0با  و پس از آن شد فیتعر HTMLساده  اءیاش (fetch) یواکش یدر ابتدا برا HTTP/0.9کند. ینم

 .گردید نیگزیجا

HTTP/1.0 

 اعداد HTTP/1.0بود که به طور گسترده به کار گرفته شد.  HTTPنسخه  نیاول 1.0نسخه  HTTPپروتکل 

 HTTP/1.0 را اضافه کرد. یاچند رسانه اءیاش تیریو مد یاضاف متدهای، HTTP ینسخه، هدرها مربوط به

گسترده وب  رشیپذ جیبه ترواین کار کرد که  یرا عمل یتعامل یهاجذاب و فرم یکیاز صفحات وب گراف یبانیپشت

  .مودنکمک  یجهان

HTTP/1.0+ 

اضافه  HTTPرا به  ییهایژگیبه سرعت و 1990محبوب در اواسط دهه  یوب و سرورها هایکالینتاز  یاریبس

را  باشد،می موفق یاز نظر تجاربوده و همچنین  به سرعت در حال گسترشکه  یوب جهان یازهایکردند تا ن

 یمجاز یزبانیم از یبانی، پشت"keepalive" مدتیاز جمله اتصاالت طوالن ها،یژگیو نیاز ا یاریبرآورده سازند. بس

 یررسمیغ یاضافه شدند و به استانداردها HTTPبه  ،یاز اتصال پراکس یبانیو پشت Virtual Hostingیا 

 شود.یشناخته م +HTTP/1.0اغلب با عنوان  HTTP افتهیو توسعه  یررسمینسخه غ نیشدند. ا لیتبد
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HTTP/1.1 

HTTP/1.1 یدر طراح یمعمار وبیبر اصالح ع HTTPعملکرد قابل توجه و حذف  یهایسازنهیبه ی، معرف

تر و دهیچیوب پ یکاربرد یهااز برنامه یبانیشامل پشت نیهمچن HTTP/1.1اشتباه تمرکز داشت.  یهایژگیو

 است. HTTP ینسخه فعل HTTP/1.1. بودنددر حال انجام  1990بود که در اواخر دهه  ییاستقرارها

HTTP-NG (a.k.a. HTTP/2.0) 

HTTP-NG یبرا یمعمار نیجانش کی یبرا هیاول شنهادیپ کی HTTP/1.1 عملکرد  یساز نهیاست که بر به

-HTTP یقاتیمنطق سرور از راه دور تمرکز دارد. تالش تحق یاجرا یچارچوب قدرتمندتر برا کیقابل توجه و 

NG  به عنوان  شنهادیپ نیا شبردیپ یابر یابرنامه چی، هکتاب نیو در زمان نگارش ا دیرس انیبه پا 1998در سال

 وجود ندارد.  HTTP/1.1 یبرا ینیگزیجا

Architectural Components of the Web 

 یدو برنامه وب )مرورگرها یهاامیما بر نحوه ارسال پ ،بود HTTPاز پروتکل  Overviewکه یک فصل  نیدر ا

وجود  گریوب د یکاربرد یهااز برنامه یاری. بسیمتمرکز کرد یاساس یهاتراکنش یاجرا یوب( برا یوب و سرورها

کرد، از  میخواه انیرا ب گریبرنامه مهم د نیبخش، چند نی. در ادیتعامل دار نترنتیها در ادارند که شما با آن

 آن ها عبارتند از: جمله

Proxies: یهاواسطه HTTP رندیگیها و سرورها قرار منتیکال نیکه ب. 

Caches :یانبارها HTTP دارندینگه م هاکالینت کیصفحات وب محبوب را نزد یهایکه کپ. 

Gateways: شوندیمتصل م گرید یکاربرد یهاکه به برنامه یا ژهیو یوب سرورها. 

Tunnels: که کورکورانه یا ژهیو یهایپراکس (blindly)  ارتباطاتHTTP کنندیم تیرا هدا. 

Agents: یهاهوشمند که درخواست مهیوب ن یهانتیکال HTTP دهندیخودکار را انجام م. 

Proxies 

و تمام  ردیگیسرور قرار م کیو  نتیکال کی نیب یپروکس کینشان داده شده است، زیر همانطور که در شکل 

پس از اصالح  دیکند )شایرا به سرور ارسال مها کند و درخواستیم افتیرا در کالینت HTTP یهادرخواست

و از طرف کاربر به سرور  نندکیکاربر عمل م یبرا یپروکس کیها به عنوان برنامه نیها(. ادرخواست

 دارند. یدسترس
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ها آن قیکنند که از طریقابل اعتماد عمل م یهاشوند و به عنوان واسطهیاستفاده م تیامن یها اغلب برایپروکس

کنند. به عنوان  لتریها را فها و پاسختوانند درخواستیم نیها همچنی. پروکسابدییم انیوب جر کیتمام تراف

کردن  لتریف ایوجود دارند و  شرکت یهادانلوددر  ی کهیهاروسیو ییشناسا یبرا تواناز این ویژگی می مثال،

 پروکسی پرداخته خواهد شد.های آتی به مباحث در فصل. استفاده نمود بزرگساالن یمحتوا

Caches 

از اسناد محبوب را که از  ییهایاست که کپ HTTP یاز سرور پروکس ینوع خاص caching proxy ایکش وب 

تواند از نسخه یکند میکه همان سند را درخواست م یبعد یدارد. مشتریکنند نگه میعبور م یپروکس قیطر

 .ارائه شود Cache یشخص

 

وب  کیدانلود کند تا از  یکیدر نزد Cache کیاز  عتریسر یلیسند را خ کیممکن است بتواند  کالینت کی

 یمحتوا یخصوص میو حفظ حر یتازگ میو تنظ Cacheموثرتر کردن  یرا برا یادیامکانات ز HTTPسرور دور. 

 م.یدهیرا پوشش مCaching یفناور 7کند. ما در فصل یم فیتعر آن
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Gateways 

Gateway یها اغلب براکنند. آنیعمل م گرید یسرورها یهستند که به عنوان واسطه برا یخاص یها سرورها 

 یاها را به گونهدرخواست شهیهم Gateway کیشوند. یاستفاده م یگریبه پروتکل د HTTP کیتراف لیتبد

 Gateway کیممکن است متوجه نباشد که با  کالینتمنبع است.  برای یسرور اصل ییکند که گویم افتیدر

 کند.یارتباط برقرار م

 یهادرخواست قیاز طر FTP یها URI یبرا ییهادرخواست HTTP/FTP Gateway کیبه عنوان مثال، 

HTTP کند اما اسناد را با استفاده از پروتکل یم افتیدرFTP یواکش (fetch )(. سند دینیرا ببزیر کند )شکل یم

ها  Gateway رددر مو 8شود. در فصل یارسال م یمشتر یشده و برا یبسته بند HTTP امیپ کیحاصل در 

 .میکنیبحث م

 

Tunnels 

دو اتصال رله  نیخام را به صورت کورکورانه ب یهاداده ،یهستند که پس از راه اندازای  HTTP یهاها برنامهتونل

، بدون نگاه HTTPچند اتصال  ای کی یبر رو HTTP ریغ یهاانتقال داده یاغلب برا HTTP یهاکنند. تونلیم

 شوند.یها استفاده مکردن به داده

 .است HTTPاتصال  کی قیشده از طر یرمزگذار SSL کی، حمل ترافHTTP یهامحبوب تونل یاز کاربردها یکی

 کی جادیا یبرا HTTPدرخواست  کی HTTP/SSLتونل  کینشان داده شده است، زیر همانطور که در شکل 

 SSLشده  یرمزگذار کیکند، سپس به تونل کردن ترافیم افتیآدرس و پورت مقصد در کیبه  یاتصال خروج

 منتقل شود. سرور مقصد دهد تا بتواند کورکورانه به یادامه م HTTPکانال  یرو
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Agents 

User Agent ها (ای Agent برنامه )یهاهستند که درخواست مبتنی بر کالینت یهاها HTTP  را از طرف کاربر

است. تا کنون، ما فقط در  HTTP Agent کیکند یوب را صادر م یهاکه درخواست یادهند. هر برنامهیانجام م

 ها User Agentاز  یگرید واعاز ان یاریوب. اما بس ی: مرورگرهامیصحبت کرده ا HTTP Agentنوع  کیمورد 

 وجود دارد.

ه وجود دارند که ب( machine-automated user agentsی )خودکارهای  User Agentبه عنوان مثال، 

. دهندیمحتوا را بدون نظارت انسان انجام م یو واکش HTTP یهاتراکنش و طور مستقل در وب سرگردان هستند

  (.دینیرا ببزیر )شکل  .دارند web robots ای spiders مانند  مختلفی یهاخودکار اغلب نامهای  Agent نیا

Spider توان بهبه عنوان مثال میکنند،  جادیوب ا یاز محتوا یدیمف یوهایها در وب سرگردان هستند تا آرش 

 ، اشاره کرد.دیخر سهیربات مقا کی یکاتالوگ محصول برا کی ایموتور جستجو  کیداده  گاهیپا
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For More Information 

از  یکه برخ دیاما ممکن است متوجه شو کند،یم یبررس یشتریب اتیرا با جزئ HTTPکتاب  نیا یبعد یهافصل

 .میفصل به آن پرداخت نیاست که در ا یدرباره موضوعات خاص یدیمف یهانهیزمشیپ یحاو ریمنابع ز

HTTP Pocket Reference 

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

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

http://www.ietf.org/rfc/rfc1945.txt 

http://www.w3.org/Protocols/HTTP/AsImplemented.html 

http://www.w3.org/Protocols/WhyHTTP.html 

http://www.w3.org/History.html 

http://www.w3.org/DesignIssues/Architecture.html 

http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt 

http://www.ietf.org/rfc/rfc2141.txt 
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http://www.ietf.org/rfc/rfc2046.txt 

http://www.wrec.org/Drafts/draft-ietf-wrec-taxonomy-06.txt 

 


