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URLs and Resources 

م در نظر انجا یبرا ییو کارها یدنید یهاو در حال گسترش، پر از مکان کریپغول یرا به عنوان شهر نترنتیا

ها و خدمات گسترده جاذبه یاستاندارد برا یگذارجامعه پررونق از نام نیساکنان و گردشگران ا ری. شما و سادیریبگ

. از شماره دیکنیمردم استفاده م یهاها و خانهها، رستورانموزه یبرا ابانیخ یهااز آدرس .دیکنیشهر استفاده م

 .دیکنیو مادرتان استفاده م سیرئ یمنش ،یآتش نشان یهاتلفن

ها ، اتوبوسشماره شابک یها دارانام استاندارد دارد تا به مرتب کردن منابع شهر کمک کند. کتاب کیی زیچ هر

 هستند. لییا کد م یاجتماع نیشماره تام یشماره حساب و افراد دارا یدارا یبانک یهاحساب ،یابیریشماره مس

 دیشویمز مز صبح سوار قطار خط قرکرد. هر رو دیخود مالقات خواه یتجار یفرودگاه با شرکا 31 گیتفردا در 

 .دیشو یکندال خارج م دانیم ستگاهیو از ا

شهر  یهانهینجگ یبه راحت میتوانیمختلف توافق داشتند، م یهانام نیا یو از آنجا که همه در مورد استانداردها

و  برساند 246 ستریآلمک ابانیکه شما را به خ دییبگو یبه راننده تاکس دیتوانی. ممیبه اشتراک بگذار گریکدیرا با 

 کند(. یرا ط یوالنط ریاگر مس یاو متوجه منظور شما خواهد شد )حت

Uniform Resource Locator  یاURL  ،هستند.  نترنتیمنابع ا یاستاندارد شده برا یهانامهاURL ها به 

ها با آن باید چگونهاینکه کجا قرار دارند و  ندیگویکنند و به شما میاشاره م یکیاز اطالعات الکترون ییهابخش

 .دیتعامل کن

 در این فصل، موارد زیر بررسی خواهد شد:

 ساختار URL مختلف  یاجزا یو معناURL و انجام آن 

 یانبرهایم URL کنند، از جمله یم یبانیها پشتوب از آن هایکالینتاز  یاریکه بسURL و  یبنس یها

URL گسترده یها 

 URL Encoding و قوانین مربوط به کاراکترها 

 یهاطرح URL کنندیم یبانیپشت ینترنتیاطالعات ا یهاستمیکه از انواع س جیرا 

 ندهیآ URL  کسانیها، از جمله نام منابع (URN )- به  یمکان که از ییایاز اش یبانیپشت یبرا یچارچوب

 کنند.یرا حفظ م داریپا یحال نام ها نیکنند و در عیحرکت م گریمکان د

Navigating the Internet’s Resources 
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URL ها به افراد آن دارد. ازیها ناطالعات به آن افتنی یهستند که مرورگر شما برا یمنابعمربوط به  یهاها مکان

 شتراک بگذارند.اکنند، استفاده کنند و به  دایپ نترنتیمنبع داده را در ا اردهایلیدهند میها اجازه مو برنامه

URL به  افراد یها نقطه دسترسHTTP به باز نموده و مرورگر را ،شخص کیهستند:  گرید یهاو پروتکل URL 

نظر ارسال  منبع مورد افتیدر یپروتکل مناسب را برا یهاامید و در پشت صحنه، مرورگر پکنیم مورد نظر اشاره

 کند.یم

URL تر از شناسه منبع هستند که یکالس عموم کیاز  یارمجموعهیها در واقع زuniform resource 

identifier ای URI شود. یم دهینامURI  یمجموعه اصل ریهستند که از دو ز یمفهوم کل کیها URL  وURN 

ها  URNکه  یدر حالکنند، یم ییشناسا ،منابع یریمحل قرارگ فیها منابع را با توص URL شده است. لیتشک

 کنند.یم ییها با نام شناساآن یپرداخت( منابع را بدون توجه به محل فعل میها خواهفصل به آن نی)که در ادامه ا

 یهارنامه. اما در عمل، بکندیمنبع خود استفاده م یهاها به عنوان شناسهURI تریاز مفهوم کل HTTPمشخصات 

HTTP  فقط باURL اوقات به  یکتاب، گاه نیدر سرتاسر ا .. سروکار دارندURI  وURL م،یکنیره مهم اشا یبه جا 

 .میکنیها صحبت م URLدر مورد  شهیهم بایاما تقر

 آدرس زیر را در نظر بگیرید:

http://www.joes-hardware.com/seasonal/index-fall.html 

 قسمت از نیاول URL  که برابر باHTTP  است، به عنوانURL scheme طرح به  نی. اشودشناخته می

 HTTP از پروتکل دیگویم URLمورد،  نی. در ادیگویبه منبع را م ینحوه دسترس ،وب نتیکال کی

 .گردداستفاده 

 قسمت دوم URL (www.joes-hardware.com) که  دیگویوب م کالینتبه  نیمکان سرور است. ا

 شود.یم یزبانیمنبع در کجا م

 قسمت سوم URL (/seasonal/index-fall.html) دهد که چه ینشان م ریمنبع است. مس ریمس

 سرور درخواست شده است. یرو یخاص یمنبع محل
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URLاز ریغ ییهاپروتکل قیتوانند شما را به منابع موجود از طریها م HTTP توانند شما را یها مکنند. آن تیهدا

 :کنند هدایتشخص  کی لیمیا مانند نترنت،یدر ا یبه هر منبع

mailto:president@whitehouse.gov 

 شود:از آن استفاده می لیانتقال فای است که به منظور گرید یهاپروتکل جملهاز  FTPهمچنین 

ftp://ftp.lots-o-books.com/pub/complete-price-list.xls 

 نیز اشاره کرد: شوندیم یزبانیم دئویپخش و یکه از سرورها ییهالمیفعالوه بر موارد مذکور، می توان به 

rtsp://www.joes-hardware.com:554/interview/cto_video 

URL کنند. اکثریفراهم مرا منابع  کسانی ینامگذار یبرا راهکاریها URL ارند:ی مشابه زیر دها ساختار 

 "scheme://server location/path"  

هر  یامگذارن یراه واحد برا کیبه دست آوردن آن منابع، شما  یبرا روشیهر منبع موجود و هر  یبرا ن،یبنابرا

 کردن آن استفاده کند.  دایپ یبرابتواند از آن نام  یتا هر کس دیمنبع دار

The Dark Days Before URLs 

از  یاموعهشده در سراسر شبکه به مج عیتوز یهابه داده یدسترس یمردم برا ،ینترنتیا یهاقبل از وب و آدرس

 یکاربرد یهاخوش شانس نبودند که همه برنامه ی. اکثر مردم به اندازه کافکردندیم هیتک یکاربرد یهابرنامه

 زرنگ و صبور نبودند. یکافها به اندازه استفاده از آن یبرا ایمناسب را داشته باشند 

از دوستان خود به  یکیرا با complete-catalog.xls  لیفا دیخواستیها، اگر م URLقبل از آمدن 

 : یدگفتیم نیبه ا هیشب یزیچ دیبا د،یاشتراک بگذار
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)استفاده از  anonymous. به عنوان دیاستفاده کن ftp. joes-hardware.comاتصال به  یبرا FTPاز " 

 به حالت .بروید pub یرکتوری. به دادیوارد شوهم به عنوان نام کاربری و هم کلمه عبور(  anonymous عبارت 

آن را ده و خود دانلود کر یمحل ستمیس لیرا در فا complete-catalog.xls با نام یلی. اکنون فادیبرو ینریبا

 ".دیمشاهده کن

برای شما ها را تیقابل نیاز ا یاریبس Microsoft Internet Explorerو  Firefoxمانند  ییامروزه، مرورگرها

 یکنند. به جا دایپ یاز منابع دسترس یاریتوانند به بسیها م URLها با استفاده از شنیکیاپل نی. اکندفراهم می

 :دییبگو دیتوانیباال، م دهیچیپ یهاستورالعملد

 ftp://ftp.lots-o-books.com/pub/complete-catalog.xlsبه آدرس باز نموده و مرورگر خود را "

 "بروید.

URL ند. در واقع، منبع آگاه شو کیبه  یاند تا از نحوه دسترسفراهم کرده یکاربرد یهابرنامه یبرا یها ابزار

ه درخواست ک یمنابع افتیدر یبرا شانیمرورگرها یدسترس یهاها و روشاز کاربران از پروتکل یاریاحتماالً بس

 هستند. اطالعیب کنندیم

 یهالیبه فا یرسدست یبرا FTP نتیکال ای ینترنتیخواندن اخبار ا یبه خبرخوان برا یازین گریوب، د یبا مرورگرها

 یهای. نشاندیندار ازین یکیبه برنامه پست الکترون لیمیا یها امیپ افتیارسال و در ی. برادیندار FTP یسرورها یرو

منابع  تیریدو م یدر مورد نحوه دسترس دهندیمرورگر اجازه م هاند و بکمک کرده نیآنال یایدن یسازوب به ساده

 نند.به اطالعات استفاده ک یدسترس یسازساده یها براURLاز  توانندیها مهوشمندانه عمل کند. برنامه

ز آن استفاده سرور ا FTPای از ابزارهایی است که به منظور اتصال به یک نیز نمونه WinSCPالزم به ذکر است که 

 شود.می

URL ها منبع . آنکنندفراهم می د،یدار ازیاطالعات ن کی افتنی یبرا شما و مرورگرتان تمام آنچه را که رایها ب

 کنند.یم فیآن را تعر افتیکه در آن قرار دارد و نحوه در ییجا د،یخواهیرا که م یخاص

URL Syntax 

URL توان با یمنابع را م نیهستند، اما ا نترنتیدر ا یهر منبع یابیمکان  یبرا یا لهیها وسscheme یها 

خواهد متفاوت  گریبه طرح د یاز طرح URL ساختارو  ( در دسترس قرار دادHTTP ،FTP ،SMTPمختلف )مانند 

 .بود
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. ریل، خکامالً متفاوت دارد؟ در عم ای Syntaxساختار و متفاوت،  URL schemeبدان معناست که هر  نیا ایآ

 URL نیب Syntaxدر سبک و  یقابل توجه یهستند و همپوشان بندیپا URL یکل Syntax کیها به  URLاکثر 

scheme  مختلف وجود دارد.های 

 دهند:یقرار م یقالب کل نیخود را بر اساس ا URL ساختارها،  URL schemeاکثر 

<scheme>://<user>:<password>@<host>:<port>/<path>;<params>?<query>#<frag> 

ل . جدوpathو  scheme ،hostعبارتند از:  URL بخش مهم. سه ستیاجزا ن نیهمه ا یحاو URL چیه باًیتقر

 .دهدنشان میخالصه به صورت مختلف را  یاجزا زیر

 

برابر  scheme. دیریرا در نظر بگ http://www.joes-hardware.com:80/index.htmlبه عنوان مثال، 

 برابر با pathو  "80" برابر با www.joes-hardware.com" ،port" برابر با http" ،host" با

"/index.html" .است 

Schemes: What Protocol to Use 
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کند، یم ریرا تفس URLکه  یابه برنامه و است نیمنبع مع کیبه  ینحوه دسترس یواقعاً شناسه اصل scheme نیا

 است. "http"برابر با  schemeما،  HTTPساده  URLصحبت کند. در  دیبا یکه چه پروتکل دیگویم

scheme هیاز بق ":"کاراکتر  نیشروع شود و با اول ییکاراکتر الفبا کیبا  دیبا URL شود. نام یجدا مscheme 

و  "http://www.joes-hardware.com" یها URL نی، بنابراباشدنمیحساس به حروف کوچک و بزرگ 

"HTTP://www.joes-hardware.com"  هستند.هم معادل 

Hosts and Ports 

کند یم یزبانیا مر مورد نظر منبع ،ینیبداند که چه ماش دیبا یبرنامه کاربرد کی نترنت،یمنبع در ا کی افتنی یبرا

دو  نیا URLو پورت  host یکند. اجزا دایدارد، پ یرا که به منبع مورد نظر دسترس یتواند سروریو در کجا م

 دهند.یاطالعات را ارائه م

Host Component، توان یکند. نام را میم ییدارد شناسا یرا که به منبع دسترس نترنتیدر ا زبانیم نیماش

 ارائه کرد. IPآدرس  کیبه عنوان  ای( "www.joes-hardware. com"مانند باال ) ،hostnameبه عنوان 

آن  IPرس آد هب یو دوم hostnameبه سرور با  یاول -کنند یمنبع اشاره م کیبه  ریز URLبه عنوان مثال، دو 

 کند:یاشاره م

http://www.joes-hardware.com:80/index.html 

http://161.58.228.45:80/index.html 

Port Componentیکند. برایم ییدهد، شناسایرا که سرور به آن گوش م ی، پورت شبکه ا HTTP  که از

TCP  است 80فرض  شیکند، پورت پیاستفاده م. 

Usernames and Passwords 

ها ها به دادهنآ قیاز طر دیبتوان نکهیاز سرورها قبل از ا یاری. بساستو رمز عبور  یکاربرنام جالب تر،  یاجزا

مورد هستند.  نیدر ا جیمثال را کی FTP یدارند. سرورها ازیو رمز عبور ن ینام کاربر کیبه  دیداشته باش یدسترس

 چند نمونه هستند: نجایدر ا

ftp://ftp.prep.ai.mit.edu/pub/gnu 

ftp://anonymous@ftp.prep.ai.mit.edu/pub/gnu 

ftp://anonymous:my_passwd@ftp.prep.ai.mit.edu/pub/gnu 

http://joe:joespasswd@www.joes-hardware.com/sales_info.txt 
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وجود  استاندارد Pathو  Scheme ،Hostندارد، فقط  یرمز عبور ای یکاربرنام  مربوط به جزء چیمثال اول ه

دارد،  ازینو رمز عبور  یکه به نام کاربر کندیاستفاده م FTPمانند ای  URL Schemeاز  یادارد. اگر برنامه

 . کندیرا در صورت عدم ارائه آن وارد م فرضشیو رمز عبور پ ینام کاربر کیمعموالً 

 "anonymous" د،یو رمز عبور به مرورگر خود بده ینام کاربر نییبدون تع URL FTP کیبه عنوان مثال، اگر 

مرورگر ) شودمیارسال  نیز برای شما فرض شیرمز عبور پ کیهمچنین و  شدهشما درج برای  ینام کاربر به عنوان

IE عبارت ،IEUser وNetscape Navigator  عبارت ،mozilla کند(. یرا ارسال م 

مشخص شده  "anonymous"به عنوان  ینام کاربر کی شود،مشاهده می URLهمانطور که در مثال دوم در 

 یکاربرنام  یااجز "@"است. کاراکتر  لیمیآدرس ا کی هیشب قاًیدق ،Hostهمراه با مؤلفه  ،ینام کاربر نیاست. ا

 کند.یجدا م URL هیو رمز عبور را از بق

( مشخص شده اند که با "my_passwd"رمز عبور ) هم ( و"anonymous") ینام کاربرم در مثال سوم، ه

 از هم جدا شده اند. ":"کاراکتر 

Paths 

 ستمیس ریمس کی هیاغلب شب ری. مسقرار داردسرور  نیماش یکند که منبع در کجایمشخص م URL ریمسمؤلفه 

 است. مثال: یسلسله مراتب لیفا

http://www.joes-hardware.com:80/seasonal/index-fall.html 

 کیدر  لیفا ستمیس ریمس کی هیاست که شب "URL، "/seasonal/index-fall.html نیدر ا Pathیا  ریمس

 ریمسؤلفه م دارد. ازیمنبع ن یابیمکان  یاست که سرور برا یاطالعات Pathیا  ریاست. مس کسیونی ستمیس لیفا

کرد  میقساز هم جدا شده اند ت "/" یبا کاراکترهاهر کدام که  ییهاتوان به بخشیرا م HTTP یها URL یبرا

ود را داشته خاص خ یتواند پارامترهایم ری(. هر قطعه مسکسیونی لیفا ستمیس کیدر  لیفا ری)دوباره، مانند مس

 .باشد

Parameters 

سرور به چه  نکهی. جدا از استین یکاف یبه ش دنیرس ریساده و مس زبانیم کی، ها Schemeاز  یاریبس یبرا

ها از پروتکل یاریبس ر،یخ ای دیدار یو رمز عبور به منبع دسترس یبا نام کاربر ایآ نکهیا یدهد و حتیگوش م یپورت

 دارند. ازین یشتریبه اطالعات ب ،کار کردن یبرا
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دارند.  ازیل نپروتک یپارامترها نیبه ا ،به منبع یدسترس یکنند برایم ریها را تفس URLکه  یکاربرد یهابرنامه

مکن است بدتر از آن، م ای نداده ودرخواست  پاسخ درستی به صورت، سرور طرف مقابل ممکن است نیا ریدر غ

دو حالت  یراکه دا دیریرا در نظر بگ FTPمانند  ید. به عنوان مثال، پروتکلی شوده سیسرودر اشتباه  منجر به

 ینریبا ریوتص رایمنتقل شود، ز یشما در حالت متن ینریبا ریتصو دیخواهیو متن است. شما نم ینریانتقال، با

 .بهم ریخته شودتواند یم

با نام ؤلفه م کی یها داراURLبا سرور،  حیارتباط صح یبرقرار جهتها به برنامه یورود یپارامترها ارسال یبرا

 )و از URL هیاست که از بق URLدر  name/valueحالت  از جفت یمؤلفه فقط فهرست نیپارامتر هستند. ا

ها دارند به برنامه ازیبه منبع ن یدسترس یرا که برا یها هر گونه اطالعات اضافآن اند.جدا شده« ;»مقدار ( با گریکدی

 :به عنوان مثالکنند. یارائه م

ftp://prep.ai.mit.edu/pub/gnu;type=d 

 است. "d"و مقدار آن  "type"وجود دارد که نام آن  type=dپارامتر  کیمثال،  نیدر ا

کرد.  میتقس جزئی تر یهاتوان به بخشیرا م HTTP یها URL یبرا ریمولفه مس م،یهمانطور که قبال ذکر کرد

 :به عنوان مثالخاص خود را داشته باشد.  یتواند پارامترهایهر بخش م

http://www.joes-hardware.com/hammers;sale=false/index.html;graphics=true 

 پارامتر یدارا hammersبخش  .وجود داردindex.html و  hammersهایبا نام ریمثال دو بخش مس نیدر ا

param و مقدار آن  بودهfalse است. بخش index.html ی به نام پارامتر یداراgraphics ن آ و مقدار بوده

true باشد.می 

Query Strings 

 ینبع درخواستکرد تا نوع م( Query)پرس و جو  ایتوان سؤال یداده، م گاهیپا یهاسیمنابع، مانند سرو یاز برخ

 را محدود کند.

کند یم یداده نگهدار گاهیپا کیرا در  فروخته نشده یهایاز موجود یستیل Joeفروشگاه سخت افزار  دیفرض کن

پرس و جو  یممکن است برا ریز URL. کندرا فراهم میمحصوالت موجود  به منظور شناساییپرس و جو امکان و 

 :ریخ ایموجود است  12731شماره  محصول ایآ ندیداده وب استفاده شود تا بب گاهیاز پا

http://www.joes-hardware.com/inventory-check.cgi?item=12731 
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در  ت کهمواردی اس دیجد موضوع. تا به حال مشاهده نموده ایماست که  ییاه URL ریبه سا هیشبآدرس باال، 

 . ندیگویم (Query) پرس و جومؤلفه  بخش نی. به اقرار داردسمت راست عالمت سوال )؟( 

 یررسشود. پرس و جو ب یمنتقل م یدهد که به سروریمؤلفه پرس و جو را نشان م کیاز  یانمونهزیر شکل 

 .ریخ ایآبی، موجود هست  ، در اندازه بزرگ و رنگ12731 با شناسه خاص یکاال کی ایکند که آیم

 

ستند، همانطور ه یرقانونیاز کاراکترها غ یبرخ نکهیقالب مؤلفه پرس و جو وجود ندارد، به جز ا یبرا یالزام چیه

یا  س و جوکه رشته پرانتظار دارند ها  Gatewayاز  یاریطبق قرارداد، بس .دید میفصل خواه نیکه در ادامه ا

Query String از  یابه صورت مجموعه"name=value" اند، از هم جدا شده "&" یکه با کاراکترها

 شود: یبندقالب

http://www.joes-hardware.com/inventory-check.cgi?item=12731&color=blue 

 color=blue و item=12731 املکه ش وجود دارد در مؤلفه پرس و جو name/valueمثال، دو جفت  نیدر ا

 باشد.می

Fragments 

سند  کی یل، براکرد. به عنوان مثا بندی میتوان فراتر از سطح منبع تقسیرا م HTMLاز انواع منابع مانند  یبرخ

 آلدهیا اما در حالت کند،یاشاره م یمنبع به کل سند متن URLدر آن،  ی مختلف موجودهابزرگ با بخش یمتن

 .دیمشخص کن نیز درون منبع را یهابخش دیتوانیم

 کیقطعات در  ییشناسا یبرا Frag با نام مؤلفه کیها از  URLمنبع،  کیقطعات  ایها ارجاع دادن به بخش یبرا

سند  کیبخش خاص در  ای ریتصو کیتواند به یم URL کیکنند. به عنوان مثال، یم یبانیمنبع پشت

HTML .اشاره کند 
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 :به عنوان مثالوجود دارد.  #کاراکتر  کیو قبل از آن گیرد قرار می URL کیدر سمت راست  Frag کی

http://www.joes-hardware.com/tools.html#drills 

 نام دارد. "drills"قسمت  نیاکه  کندیاشاره م tools.htmlاز صفحه وب  یبه بخش Fragمثال،  نیدر ا

یا  ها قطعاتنتیالک اء،یاز اش یسروکار دارند، نه با قطعات اءیمعموالً فقط با کل اش HTTP یکه سرورها ییاز آنجا

Frag افتیاز سرور در مرورگر شما کل منبع را نکهی(. پس از ادینیرا بب زیرکنند )شکل یمنتقل نم سرور را به ها 

 .شودیاستفاده م ااز منبع مورد عالقه شم یبخش شینما یبرا Fragکرد، سپس از 

 

URL Shortcuts 

از  نیمچناز مرورگرها ه یاریکنند. بسیها استفاده مو از آن درک نمودهرا  URL انبریوب چند م هایکالینت

automatic expansion مربوط به URL یدیبخش کل کیتواند یکه کاربر م ییکنند، جایم یبانیها پشت 

(memorable )URL تکمیل خواهد کردمابقی آن را کند و مرورگر  پیرا تا . 

Relative URLs 
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URL  دو نوع مطلق بهها (absolute) یو نسب (relativeتقسیم بندی می )تا کنون، ما فقط به شوند .URL 

  .دیمنبع را دار کیبه  یدسترس یبرا ازیمطلق، شما تمام اطالعات مورد ن URL کی. با میمطلق نگاه کرده ا یها

به  یرسدست یبرا ازیبه دست آوردن تمام اطالعات مورد ن یناقص هستند. برا ،ینسب یها URL گر،ید یاز سو

 .دیکن ریتفس آن baseیا  گرید URLآن را نسبت به  دیبا ،ینسب URL کیمنبع از  کی

URL یمناسب برا یسینونماد کوتاه کی ینسب یها URL با زبان ها هستند. اگرHTML ز این ا ،کار کرده باشید

 دهد که در آن ازرا نشان می HTMLسند  کیزیر . مثال استفاده کرده اید یعال انبریعنوان یک مها به آدرس

URL شده است استفاده ینسب. 

 

رسد، اما یناقص به نظر م URL نیوجود دارد. ا hammers.html/.آدرس  یحاو نکیل کی، HTMLدر سند 

 کرد.  ریشود تفسیم افتیکه در آن  یسند URLتوان آن را نسبت به یاست. م یقانون ینسب URL کی

ا اجزا ر ریو سا Scheme ،Hostدهد که  یامکان را م نیا HTML سندگانیبه نو ،ینسب URLمختصر  ساختار

ج کرد. که در آن قرار دارند استنتا یمنبع یاصل URL قیاز طر توانیرا م اجزا نیها حذف کنند. ا URLاز 

URLشوند. خصمش یسینوخالصه نیدر ا توانندیم زین گریمنابع د یها base  اصلی ما در این مثالURL  زیر

 شود:ما را شامل می HTMLاست که کد 

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

. ما میکن استخراجرا نسبی وجود ندارد  URLی که در اطالعات میتوانیم ،baseبه عنوان  URL نیبا استفاده از ا

یا  هیپا URL . با استفاده ازمیدانیرا نم Host ای Schemeاست، اما  hammers.html/. که منبع میدان یم

base، که  میاستنباط کن میتوانیمScheme مورد نظر http  و بودهHost  برابر با www.joes-

hardware.com  دهدیرا نشان م موضوع نیازیر . شکل باشدمی: 
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URL از  ییهاتکه ایفقط قطعات  ینسب یهاURL که  ییهاها هستند. برنامهURL کنند )مانند یها را پردازش م

 .را انجام دهندو مطلق  ینسب یها URLتبدیل بتوانند  دیمرورگر شما( با

بع )مانند از منا یقابل حمل نگه داشتن مجموعه ا یبرا یراه مناسب ینسب یها URLذکر است که  انیشا نیهمچن

از اسناد را  یامجموعه دیتوانیم د،یکنیاستفاده م ینسب های URLکنند. اگر از یفراهم مرا ( HTMLصفحات 

 . شوندیم ریتفس دیجد baseنسبت به  هاآن رایها کار کنند، زآن هایلینکو همچنان  دیجا کنجابه

Base URLs 

 ینسب URL ینقطه مرجع برا کیبه عنوان  هیپا URLاست.  هیپا URL کی افتنی ل،یتبد ندیمرحله در فرآ نیاول

 :آمده باشدتواند از چند جا یمکه  کندیعمل م

 به صراحت در منبع ارائه شده است 

 کیممکن است شامل  HTMLسند  کیکنند. به عنوان مثال، یرا مشخص م هیپا URLمنابع به صراحت  یبرخ

 HTMLمرتبط در آن سند  یهاURLآن همه  لهیتا به وس کندیم فیرا تعر هیپا URLباشد که  HTMLتگ 

 شوند. لیتبد

 URL هیپا Encapsulating Resource 

که  نمونه زیر را مشخص نکرده است، مانند هیپا URL کیشود که به صراحت  افتی یدر منبع ینسب URLاگر 

 .استفاده کند هیشده است به عنوان پا یکه در آن جاساز یمنبع URLتواند از ی، مقبال نیز به آن اشاره شده بود
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  بدونURL هیپا 

حال،  نیا . بادیمطلق دار URL کیاست که شما  یمعن نیاغلب به ا نیوجود ندارد. ا هیپا URLموارد،  یدر برخ

 .دیشکسته داشته باش ایناقص  URL کیاوقات ممکن است شما فقط  یگاه

Resolving Relative References 

مطلق  URL کیبه  ینسب URL کی لیدر تبد ی. گام بعداشاره نموده ایمها  URL ساختارو  یاصل یاجزابه قبالً 

 .دیکن میتقسها( )مؤلفهها آن تشکیل دهندهرا به قطعات  هیو پا ینسب URLاست که هر دو  نیا

 رایز ند،یگویم Decomposing URLاما اغلب به آن  د،یکنیم Parseیا  هیرا تجز URLدر واقع، شما فقط 

 . دیکنیم میآن تقس تشکیل دهنده یرا به اجزا URLشما 
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ع استفاده ارجاع به منب یتواند برایکند که سپس میم لیرا به شکل مطلق آن تبد ینسب URL کی تمیالگور نیا

 گنجانده شد. RFC 2396مشخص شد و بعداً در  RFC 1808ابتدا در  تمیالگور نیشود. ا

ه شده نشان داد تمیالگور میتوانیم در مثال پیشین به آن اشاره شد،که hammers.html/. در نظر گرفتن  با

 :میرا اعمال کنباال  در شکل

-http://www.joes برابر با هیپا URL همچنین است. hammers.html/.  ریمسیا  Pathدر این مثال، 

hardware.com/tools.html .است 

 URL Scheme در این صورت و دیادامه ده نییچپ نمودار را به سمت پا مهین .است یخال Schemeدر این جا، 

 .خواهد برد( را به ارث HTTP) یاصل
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برده خواهد  به ارثو پورت  Hostهای مؤلفهو  رفته نییبه پادر این صورت ست. نی یخال یا مؤلفه جزء کیحداقل 

 .شد

 :scheme) میبا آنچه که به ارث برده ا( path: ./hammers.html) میدار ینسب URLکه از  ییاجزا بیبا ترک

http, host: www.joes-hardware.com, port:80 ،)URL که  میکنیم افتیخود را در دیمطلق جد

 :برابر آدرس زیر است

 http://www.joes-hardware.com/hammers.html 

Expandomatic URLs 

 نیدر ح ای URL چه پس از ارسال)به طور خودکار گسترش دهندها را  URL کنندیم یاز مرورگرها سع یبرخ

 رایکنند، ز پیاکامل ترا به صورت  URL ستندیها مجبور ننبوده و آ کاربران یبرا انبریم کیقابلیت،  نی. ا(پیتا

 .دشو یم انجامبه طور خودکار این کار 

 :شوندیظاهر مدر دو نوع شود، شناخته می Expandomaticکه با عنوان  یژگیو نیا

 Hostname expansion 

اده از چند روش بدون کمک شما، فقط با استف دیکنیم پیرا که تا یزبانینام م تواندیمرورگر اغلب م ،این نوعدر 

 د،یکن پیارا ت "yahoo"کامل گسترش دهد. به عنوان مثال، اگر در کادر آدرس  زبانیساده، به نام م یاکتشاف

 یترفندها نیامرورگرها از . به ابتدای آن اضافه نمایدرا  "com."و  "www"به طور خودکار تواند یمرورگر شما م

 کنند.یشما استفاده م یدیناام ودر زمان  ییصرفه جو یساده برا

ها مشکل یمانند پراکس HTTP یبرنامه ها ریسا یتواند برایم Hostnameتوسعه در  یترفندها نیحال، ا نیبا ا

 کند.  جادیا

 History expansion 

 History رهیکنند، ذخیاستفاده م URL پیدر وقت شما در تا ییصرفه جو یکه مرورگرها برا یگرید کیتکن

توانند با یها مآن د،یکنیم پیرا تا URL. همانطور که دیکرده ا دیاست که در گذشته بازد ییها URL مربوط به

شده را به شما  لیتکم یهانهیزخود، گ Historyموجود در  یها URL شوندیبا پ دیکنیم پیآنچه که تا قیتطب

 دهند. شنهادیپ
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 ،کنید پیاترا ، http://www.joesمانند  د،یکرده بود دیرا که قباًل از آن بازد URL کیاگر شروع  ن،یبنابرا

 یبه جا دیتوانیکند. سپس م شنهادیپبه شما را  http://www.joes-hardware.comتواند یمرورگر شما م

 .دیکامل، آن را انتخاب کن URLکردن  پیتا

داشته  یها رفتار متفاوتیپراکس ازممکن است هنگام استفاده  URLخودکار  Expansionکه  دیتوجه داشته باش

 باشد. 

Shady Characters 

URL یا  شده اند که قابل حمل یطراح یاها به گونهPortable کسانی ینامگذار یبرا نیها همچنباشند. آن 

 شوند.ینتقل ممختلف م یپروتکل ها قیها از طرکه آن یمعن نیشده اند، به ا یطراح نترنتیهمه منابع موجود در ا

ها به گونه  URL یخود دارند، طراح یهاانتقال داده یبرا یمتفاوت یهاسمیمکان ،هاپروتکل نیکه همه ا ییاز آنجا

 منتقل شوند. منیا به صورت ینترنتیهر پروتکل ا قیمهم بود که بتوانند از طر یا

از  یبرخ توانند بدون خطر از دست دادن اطالعات منتقل شوند.یها م URLاست که  یمعن نیبه ا منیانتقال ا

 توانندیکه م کنندیانتقال استفاده م یهااز روش ،یکیپست الکترون یبرا SMTPها، مانند پروتکل پروتکل

از رهایی کاراکتمجاز هستند فقط شامل  هایی URLموضوع،  نیدور زدن ا یبرا را حذف کنند. یخاص کاراکترهای

 باشند. (universally safe alphabet) یجهان منیکوچک و ا یالفبا

ها انایی آنخوقابل انتقال باشند،  ینترنتیا یهاها توسط همه پروتکلURL ندستخوایطراحان م نکهیعالوه بر ا

 nonprinting) یرچاپیو غ (invisible) ینامرئ یکاراکترها ن،ی. بنابرانیز اهمیت داشتبرای افراد 

characters) در  زینURL نیا ریر غعبور کنند و د لیمیا قیکاراکترها از طر نیاگر ا یها ممنوع هستند، حت 

 صورت قابل حمل باشند.

ها که برنامه کندیم هیتوص RFC 2396که  دی)توجه داشته باشهستند whitespaceشامل  یرچاپیغ یکاراکترها

whitespace رندیبگ دهیرا ناد.) 

 یها حاو URLخواهند یمردم م، یمواقعدر متوجه شدند که  URL. طراحان شدندمیکامل  دیها با URL در ادامه،

اضافه  Escapeیا  فرار سمیمکان کی ن،یباشند. بنابرا یجهان منیا یخارج از الفبا ییکاراکترها ای ینریبا یهاداده

 .شوند Encode منیا یحمل و نقل به کاراکترها ید تا براادیناامن اجازه م یکه به کاراکترها گردید

The URL Character Set 

هستند.  Anglocentric یریسوگ کی یاغلب دارا یوتریکامپ ستمیفرض س شیپ یمجموعه کاراکترها

استفاده کرده اند.  US-ASCII یاز مجموعه کاراکترها یوتریکامپ یهااز برنامه یاریبس ،یخیاز لحاظ تار



 
 

 
 

 دومبخش  – HTTPآشنایی با پروتکل 

Securityworld.ir شرکت دهکده امن فناورانه صبا 

US-ASCII  یکنترل کاراکترو چند  یسیانگل ریتحر نیموجود در ماش یدهایکل شتریب شینما یبرا تیب 7از 

 کند.یاستفاده م یسخت افزار یده گنالیمتن و س یقالب بند یبرا یرچاپیغ

US-ASCII تحده راحت م االتیشهروندان ا یکه برا یقابل حمل است. اما در حال اریآن بس یطوالن راثیم لیبه دل

ر سراسر جهان نفر د اردهایلیکه توسط م یروم ریصدها زبان غ ای ییاروپا یهادر زبان جیرا کاراکترهایاست، از 

 .کندینم یبانیپشت شود،یخوانده م

 ازیند. با درک ندلخواه باش ینریبا یهاداده یداشته باشند که حاو ازیها ممکن است ن URLاز  یبرخ ن،یعالوه بر ا

 Encodingامکان  این ویژگی. اضافه نمودندرا  ها Escape Sequenceویژگی  URLبه کامل بودن، طراحان 

 US-ASCII یااز مجموعه کاراکتره حدودم رمجموعهیز کیکاراکتر را با استفاده از  یهاداده ایدلخواه  ریمقاد

 حمل و کامل بودن را به همراه دارد. تیکه قابل کندفراهم می

Encoding Mechanisms 

ن نشان داد یبرا Encodingطرح  کی من،یمجموعه کاراکتر ا شینماموجود در  یهاتیدور زدن محدود یبرا

 "Escape"د نمایک ناامن را با  کاراکتر ،یبه سادگ Encoding ابداع شد. URLدر  ستندین منیکه ا ییکاراکترها

کد  است که نشان دهنده مالیعالمت درصد )%( و به دنبال آن دو رقم هگزا دس کیدهد که شامل ینشان م

ASCII .کاراکتر است 

 دهد:ای از موارد مذکور را نشان میجدول زیر نمونه

 

Character Restrictions 

در مجموعه  زبرخی دیگر نی. اندرزرو شده  ،URL کیخاص در داخل  یداشتن معنا با توجه بهکاراکتر  تعدادی از

ها Gatewayاز  تعدادی با توجه به اینکه در زین گرید یبرخ همچنین. ستندیشده ن فیتعر US-ASCIIقابل چاپ 

 .شده است ها منعاستفاده از آن ،شوندیاشتباه م ، منجر به بروزنترنتیا یهاو پروتکل

از اهداف  ریغ یزیهر چ یها براقبل از استفاده از آن دید که بادهیم نشانرا  ییکاراکترها زیر،جدول 

 شوند. یکدگذار، URL کیرزرو شده در 
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A Bit More 

. به عنوان افتدنمی یاتفاق بد چیه دیکنیناامن استفاده م یهاکاراکتراز  یکه چرا وقت دیممکن است تعجب کن

 :دیکن دنید ریدر آدرس ز یاز صفحه اصل دیتوانیمثال، م

http://www.joes-hardware.com/~joe 

خاصی را  مشکل موضوع نیا انتقال یهااز پروتکل یبرخ ی. برانشده است یرمزگذار "~"کاراکتر  در این مثال،

به نظر  روش مناسبیناامن  یکاراکترها Encoding، عدم توسعه دهندگان برنامه یاما برا ایحاد نخواهد کرد،

 .رسدنمی

 کاراکترهای گر،ید یابه برنامه ینترنتیا یقبل از ارسال هر نشان سمت کالینت، یهااست که برنامه نیکار ا نیبهتر

 یتعارفمبه شکل  URLشدند،  Encodeناامن  یهمه کاراکترها . هنگامی کهکنند لیمحدود شده را تبد ایناامن 

 .به اشتراک گذاشته شود هارنامهب نیب تواندیاست که م

شوند  Encode دیکدام کاراکترها با نکهیا نییتع یکند برایم افتیرا از کاربر در URLکه  یاصلبرنامه 

 ناامن خود را داشته باشدیا  منیای کاراکترهاممکن است  URLاز  مؤلفهکه هر  ییمناسب است. از آنجا
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 افتیرا از کاربر در URL که یادارد، تنها برنامه یبستگ Schemeناامن هستند به یا  منیکدام کاراکترها ا نکهیو ا

 شود. Encode دیبا یزیچه چ کند نییاست که تع یتیدر موقع ،کندیم

 یدر حال کند. Encodeاست که برنامه همه کاراکترها را  نیا رسدی به نظر میافراطروش دیگر که کمی البته، 

ه قباًل ک ییکاراکترهانمودن  Encodeدر برابر  خاصیقانون  چیهولی شود، ینم هیتوصاستفاده از این روش که 

 رایز صی شود،خا یتواند منجر به رفتارها یم نیحال، در عمل ا نیند وجود ندارد. با ادشیدر نظر گرفته م منیا

 شوند.ینم یکدگذار منیا یها ممکن است فرض کنند که کاراکترهااز برنامه یبرخ

را  ی مشابهو ابزارها وب نگیلتریف یهارنامهبتا  کنندیم Encodeرا  یاضاف یکاراکترهانفوذگران،  اوقات یگاه

نتوانند  Pattern-Matching یهاباعث شود برنامه تواندیم منیا URLهای مؤلفه Encodingدور بزنند. 

ها را قبل  URL دیکنند، بایم ریها را تفس URLکه  ییهابرنامه ،یدهند. به طور کل صیشخت مورد نظر را ییالگوها

 .نمایند Decodeاز پردازش 

 ییر الفباکاراکت کیشوند و الزم است که با  ییشناسا یبه راحت دی، باScheme، مانند URL هایمؤلفهاز  یبرخ

 یاامن در اجزانرزرو شده و  کاراکترهایدر مورد استفاده از  شتریب یهادستورالعمل به منظور مشاهدهشروع شوند. 

 .نماییدمراجعه  در همین بخش Syntax URLقسمت ، به URLمختلف 

A Sea of Schemes 

 نیاز محبوب تر یبرخزیر جدول داشت.  میدر وب خواه Schemeتر  جیرا یهابه فرمت یبخش، نگاه نیدر ا

Scheme  بخش د. مرور دهیم نشانها راURL Syntax  دنمایمی تواند به درک بهتر این جدول به شما کمک. 
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The Future 

URL یهستند. طراح یها ابزار قدرتمند URL  کنند  یگذارموجود را نام اءیدهد تا تمام اشیها اجازه مبه آنها

 نیتواند بیدهند که میرا ارائه م یکنواختی ینامگذار سمیها مکان. آنرندیرا در بر گ دیجد یهافرمت یو به راحت

 به اشتراک گذاشته شود. نترنتیا یهاپروتکل

به  URL کی بدان معناست که نی. ایواقع یهادر واقع آدرس هستند، نه نام نبوده وکامل ها  URLحال،  نیبا ا

 .در کجا قرار دارد چه چیزیدر حال حاضر  دیگویم شما

 یاز آن برا دیتوانیکه م د،یرا داشته باش یش کی یاست که شما نام واقع نیآل خواهد بود ا دهیکه ا یزیچ

 تیاقعشخص، با توجه به نام منبع و چند و کی. مانند دیصرف نظر از مکان آن استفاده کن یآن ش یجستجو

 .دیکن یابیبجا شده است، ردکه جا ییآن منبع را بدون توجه به جا دیتوانیم گر،ید

Internet Engineering Task Force  یاIETF منابع  کسانی یهاو نام دیاستاندارد جد یاست که رو یمدت

(URNکار م )کند.  یدگیموضوع رس نیتا فقط به ا کندیURN  کنند، یارائه م یش کی یبرا دارینام پا کیها

 وب(. یسرورها نیدر ب ایوب سرور  کیکند )چه در داخل یدر کجا حرکت م یآن ش نکهیصرف نظر از ا

Persistent uniform resource locators  یاPURL به عملکرد  یابیدست یاز چگونگ ینمونه اURN  با

س سپ و درخواست کند Locatorاز را  Persistent URL کیتواند یم نتیکال کیها هستند.  URLاستفاده از 

 ی(. برادینیببرا  زیرکند )شکل یم تیمنبع هدا یو فعل یواقع URLرا به  نتیکالپاسخ دهد که  یتواند با منبعیم

 .دیمراجعه کن http://purl.oclc.orgها، به  PURLدر مورد  شتریاطالعات ب
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If Not Now, When 

ها صات آناز مشخ یانتشار برخ خیداشته است. در واقع، اگر به تارها پیش وجود از مدتها  URNپشت  یهادهیا

 اند. دهینرس بیها هنوز به تصوکه چرا آن دیممکن است از خود بپرس د،ینگاه کن

 لیغلب دالکند است که ا یندیفرآ در کل، یاست. استانداردساز یبزرگ اریها کار بس URNها به  URLاز  رییتغ

اجماع از طرف  ها شاملکه نمونه ای از آندارد  ازین یادیز راتییها به تغ URNاز  یبانیدارد. پشت خاص خود را

تا  د کشیدخواه طول یدتمبنابراین . باشدمی رهیو غ HTTPمختلف  یهارنامهدر ب راتییاستاندارد، تغ ینهادها

 ممکن شود. یلیتبد نیهمسو شوند تا چن عامالنهمه 

استفاده  (نترنتیا یگرفته تا کاربران عاد وتریاز دانشمندان کامپ) نترنتیوب، به کاربران ا یدر طول رشد انفجار

عه توسعه مشکل جام نیمهم تر، مسائلاین دارند، اما  ییها تیها محدود URLها آموزش داده شده است.  URLاز 

 .ستندیوب ن

ها همه جا هستند و ثابت هستند. آن نترنتیمنابع در ا ینامگذار یبرا یها راه URL ،ندهیآ یدر حال حاضر و برا

ها  URL یگرید یکشد تا هر طرح نامگذاریطول م یوب هستند. مدت تیاز موفق یمهم اریکرده اند که بخش بس

 یدیجد یتانداردهااحتمال وجود دارد که اس نیخود را دارند و ا یهاتیها محدود URLحال،  نیببرد. با ا نیرا از ب

 ها به کار گرفته شوند.تیمحدود نیاز ا یرفع برخ ی( ظاهر شوند و براURN)احتماالً 

For More Information 

 شود:های زیر توصیه میجهت کسب اطالعات بیشتر، مراجعه به لینک
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http://www.w3.org/Addressing/ 

http://www.ietf.org/rfc/rfc1738 

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

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

http://purl.oclc.org 

http://www.ietf.org/rfc/rfc1808.txt 


