Co to jest HTTP?
HTTP to protokół World Wide Web. Przy każdej transakcji internetowej wywoływany jest HTTP. HTTP
stoi za każdym żądaniem dokumentu internetowego lub grafiki, każdym kliknięciem łącza
hipertekstowego i każdym przesłaniem formularza. Sieć polega na rozpowszechnianiu informacji przez
Internet, a protokół HTTP jest do tego używany. HTTP jest użyteczny, ponieważ zapewnia standardowy
sposób komunikacji między komputerami. HTTP określa, w jaki sposób klienci żądają danych i jak
serwery odpowiadają na te żądania. Rozumiejąc, jak działa HTTP, będziesz w stanie:
* Ręcznie wyszukać serwery internetowe i otrzymać informacje niskopoziomowe, które typowe
przeglądarki internetowe ukrywają przed użytkownikiem. Dzięki tym informacjom można lepiej
zrozumieć konfigurację i możliwości konkretnego serwera oraz debugować błędy konfiguracji z
serwerem lub błędy programowania w programach wywoływanych przez serwer WWW.
* Zrozumieć interakcję między klientami WWW (przeglądarkami, robotami, wyszukiwarkami itp.) a
serwerami WWW.
* Usprawnić usługi internetowe, aby lepiej wykorzystać protokół.

1.2 Transakcje HTTP
Ta sekcja przedstawia przykład zwykłej transakcji internetowej, pokazującej HTTP wymieniany między
klientem a programem serwera.
1.2.1 Wnioski
Podany następujący adres URL:
http://hypothetical.ora.com:80/
Przeglądarka interpretuje adres URL w następujący sposób:
http: //
Użyj protokołu HTTP, Hypertext Transfer Protocol.
hypothetical.ora.com
Skontaktuj się z komputerem przez sieć z nazwą hosta hypothetical.ora.com.
: 80
Połącz się z komputerem w porcie 80. Numer portu może być dowolnym prawidłowym numerem portu
IP: od 1 do 65535 włącznie. Jeśli pominięto dwukropek i numer portu, zakłada się, że numer portu jest
domyślnym numerem portu HTTP, który wynosi 80.
/
Wszystko po nazwie hosta i opcjonalnym numerze portu jest traktowane jako ścieżka dokumentu. W
tym przykładzie ścieżka dokumentu to /.

Więc przeglądarka łączy się z hypothetical.ora.com na porcie 80 za pomocą protokołu HTTP.
Wiadomość wysyłana przez przeglądarkę do serwera to:

GET / HTTP / 1.1
Accept: image / gif, image / x-xbitmap, image /
jpeg, image / pjpeg, * / *
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla / 4.0 (zgodny; MSIE
5,01; Windows NT)
Host: hypothetical.ora.com
Connection: Keep-Alive
Spójrzmy, co mówią te wiersze:

Pierwszy wiersz tego żądania (GET / HTTP / 1.1) żąda dokumentu na / z serwera. HTTP / 1.1 jest
podawany jako wersja protokołu HTTP używana przez przeglądarkę.
Druga linia informuje serwer, jakiego rodzaju dokumenty są akceptowane przez przeglądarkę.
Trzeci wiersz wskazuje, że preferowanym językiem jest angielski. Ten nagłówek umożliwia klientowi
określenie preferencji dla jednego lub większej liczby języków w przypadku, gdy serwer ma ten sam
dokument w wielu językach.
Czwarta linia wskazuje, że klient rozumie, jak interpretować odpowiedź serwera, która jest
skompresowana za pomocą algorytmu gzip lub deflate.
W piątym wierszu, rozpoczynającym się od ciągu User-Agent, klient identyfikuje się jako Mozilla w
wersji 4.0, działając w systemie Windows NT. W nawiasie wspomina się, że jest to naprawdę Microsoft
Internet Explorer w wersji 5.01.
Szósta linia mówi serwerowi, co klient uważa za nazwę hosta serwera. Ten nagłówek jest obowiązkowy
w HTTP 1.1, ale opcjonalny w HTTP 1.0. Ponieważ serwer może mieć wiele nazw hostów, klient
wskazuje, która nazwa hosta jest żądana. W tym środowisku serwer WWW może mieć różne drzewo
dokumentów dla każdej nazwy hosta przypisanej do niego. Jeśli klient nie określił nazwy hosta serwera,
serwer może nie być w stanie określić, które drzewo dokumentów ma zostać użyte.
Siódma linia (Connection :) mówi serwerowi, aby utrzymywał otwarte połączenie TCP, dopóki nie
zostanie wyraźnie wskazane rozłączenie. W HTTP 1.1 domyślnym zachowaniem serwera jest
utrzymywanie połączenia otwartego, dopóki klient nie określi, że połączenie powinno zostać
zamknięte. Standardowe zachowanie w HTTP 1.0 polega na zamknięciu połączenia po żądaniu klienta.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dyskusji w sekcji 1.13 w dalszej części tej książki.
Łącznie te siedem linii stanowi prośbę. Linie od drugiej do siódmej są nagłówkami żądań. Sekcja 1.5
omawia bardziej szczegółowo każdy nagłówek.
1.2.2 Odpowiedzi
Biorąc pod uwagę żądanie takie jak poprzednio pokazane, serwer szuka zasobu serwera powiązanego
z „/” i zwraca go do przeglądarki, poprzedzając go informacjami nagłówkowymi w swojej odpowiedzi.
Zasób powiązany z adresem URL zależy od sposobu implementacji serwera. Może to być plik statyczny
lub może być generowany dynamicznie. W takim przypadku serwer zwraca:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 06 Dec 2018 20:54:26 GMT
Server: Apache/1.3.6 (Unix)
Last-Modified: Fri, 04 Oct 2018 14:06:11 GMT
ETag: "2f5cd-964-381e1bd6"
Accept-Ranges: bytes
Content-length: 327
Connection: close

Content-type: text/html

<title>Sample Homepage</title>
<img src="/images/oreilly_mast.gif">
<h1>Welcome</h1>
Hi there, this is a simple web page. Granted,
it may not be as elegant as some other web
pages you've seen on the net, but there are
some common qualities:

<ul>
<li> An image,
<li> Text,
<li> and a <a href="/example2.html"> hyperlink. </a>
</ul>
Jeśli spojrzysz na tę odpowiedź, zobaczysz, że zaczyna się ona od serii linii, które określają informacje
o dokumencie i samym serwerze. Po pustej linii zwraca dokument. Linie 2-9 są nazywane nagłówkiem
odpowiedzi, a część po pierwszej pustej linii nazywana jest ciałem lub jednostką, lub ciałem-jednostką.
Spójrzmy na informacje nagłówka:

1.Pierwsza linia, HTTP / 1.1 200 OK, informuje klienta, jaką wersję protokołu HTTP używa serwer. Ale
co ważniejsze, zwracając kod statusu 200, mówi, że dokument został znaleziony i prześle dokument w
odpowiedzi.
2.Druga linia wskazuje aktualną datę na serwerze. Czas jest wyrażony w Greenwich Mean Time (GMT).
3.Trzecia linia mówi klientowi, jakiego rodzaju oprogramowanie serwer działa. W tym przypadku
serwerem jest Apache w wersji 1.3.6 na Uniksie.
4.Czwarta linia określa ostatni czas modyfikacji dokumentu żądanego przez klienta. Ten czas
modyfikacji jest często używany do celów buforowania - więc przeglądarka może nie potrzebować
ponownego żądania całego pliku HTML, jeśli czas modyfikacji nie zmieni się
5.Piąta linia wskazuje znacznik encji. Zapewnia to klientowi WWW unikalny identyfikator zasobu
serwera. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby dwa różne zasoby serwera miały ten sam znacznik
encji. Ten znacznik zapewnia potężny mechanizm buforowania.
6.Szósty wiersz wskazuje przeglądarce, że serwer ma możliwość zwrócenia podsekcji dokumentu,
zamiast zwracać cały dokument za każdym razem, gdy jest to wymagane. Jest to przydatne do
pobierania rekordów w dokumencie, które mogą być przydatne w bazach danych i aplikacjach
multimedialnych do przesyłania strumieniowego.

7.Siódmy wiersz mówi klientowi, ile bajtów znajduje się w ciele encji, które następują po nagłówkach.
W tym przypadku treść encji ma długość 327 bajtów.
8.Ósma linia wskazuje, że połączenie zostanie zamknięte po odpowiedzi serwera. Jeśli klient chce
wysłać kolejne żądanie, będzie musiał otworzyć inne połączenie z serwerem.
9.Dziewiąta linia (typ zawartości) informuje przeglądarkę, jakiego rodzaju dokument zawiera serwer w
swojej odpowiedzi. W tym przypadku jest to HTML.
Po tych wszystkich informacjach następuje pusty wiersz i tekst dokumentu. Rysunek przedstawia
transakcję

1.2.2.1 Przetwarzanie kodu HTML
Dokument jest w HTML (zgodnie z obietnicą w linii typu Content). Przeglądarka pobiera dokument, a
następnie formatuje go w razie potrzeby - na przykład każdy element <li> między <ul> i </ul> jest
drukowany jako punktor i wcięty, znacznik <img> wyświetla grafikę na ekranie, itp.
Aby przetworzyć znacznik obrazu, przeglądarka faktycznie inicjuje drugie żądanie HTTP w celu pobrania
obrazu. Gdy serwer zwraca obraz, zawiera nagłówek typu zawartości wskazujący format obrazu (np.
Obraz / gif). Od zadeklarowanego typu zawartości przeglądarka wie, jaki rodzaj obrazu otrzyma i może
ją renderować zgodnie z wymaganiami. Przeglądarka nie powinna odgadnąć typu zawartości na
podstawie ścieżki dokumentu; to zależy od serwera, aby poinformować klienta.
Ważne jest, aby pamiętać, że formatowanie HTML i renderowanie obrazu odbywa się na końcu
przeglądarki. Wszystko, co robi serwer, to zwracanie dokumentów; przeglądarka odpowiada za to, jak
wyglądają dla użytkownika.
1.2.3 Struktura transakcji HTTP
Aby uogólnić, wszystkie żądania klientów i odpowiedzi serwera mają tę samą ogólną strukturę
przedstawioną na rysunku powyżej.
Rysunek poniżej pokazuje strukturę żądania klienta.

Transakcje HTTP nie muszą korzystać ze wszystkich nagłówków. W rzeczywistości możliwe jest
wykonanie niektórych żądań HTTP bez podawania jakichkolwiek informacji nagłówkowych. Na
przykład w najprostszym przypadku żądanie GET / HTTP / 1.0 bez nagłówków jest wystarczające, aby
większość serwerów zrozumiała klienta.
Żądania HTTP mają następujące ogólne składniki:

1. Pierwsza linia mówi klientowi, której metody użyć, do której jednostki (dokumentu) zastosować tę
wersję, oraz która wersja HTTP używa klienta. Możliwe metody HTTP 1.1 to GET, POST, HEAD, PUT,
LINK, UNLINK, DELETE, OPTIONS i TRACE. HTTP 1.0 nie obsługuje metody OPTIONS ani TRACE. Nie
wszystkie metody muszą być obsługiwane przez serwer.
Adres URL określa lokalizację dokumentu do zastosowania metody. Każdy serwer może mieć swój
własny sposób tłumaczenia ciągu URL na jakąś formę użytecznego zasobu. Na przykład adres URL może
reprezentować dokument do przesłania do klienta. Lub adres URL może faktycznie mapować do
programu, którego dane wyjściowe są wysyłane do klienta. Wreszcie ostatni wpis w pierwszej linii
określa wersję HTTP używaną przez klienta.
2. Nagłówki wiadomości ogólnych to opcjonalne nagłówki używane zarówno w żądaniu klienta, jak i
odpowiedzi serwera. Wskazują ogólne informacje, takie jak bieżący czas lub ścieżka przez sieć, z której
korzysta klient i serwer.
3. Żądania nagłówków informują serwer o dodatkowych informacjach o kliencie. Klient może
zidentyfikować siebie i użytkownika na serwerze oraz określić preferowane formaty dokumentów,
które chciałby zobaczyć na serwerze.
4. Nagłówki jednostki są używane, gdy jednostka (dokument) ma zostać wysłana. Określają informacje
o obiekcie, takie jak schematy kodowania, długość, typ i pochodzenie.
Teraz odpowiedzi serwera. Rysunek poniżej przedstawia strukturę odpowiedzi serwera.

W odpowiedzi serwera ogólne nagłówki i nagłówki encji są takie same jak te używane w żądaniu
klienta. Ciało podmiotu jest podobne do tego używanego w żądaniu klienta, z tym wyjątkiem, że jest
używane jako odpowiedź.

Pierwsza część pierwszej linii wskazuje wersję HTTP używaną przez serwer. Serwer podejmie każdą
próbę dostosowania się do najbardziej kompatybilnej wersji HTTP, z której korzysta klient. Kod statusu
wskazuje wynik żądania, a fraza przyczyny jest czytelnym dla człowieka opisem kodu statusu. Nagłówek
odpowiedzi informuje klienta o konfiguracji serwera. Informuje klienta o obsługiwanych metodach,
żąda autoryzacji lub nakazuje klientowi spróbować ponownie później.

1.3 Metody klienta
Metoda żądania klienta to polecenie lub żądanie, które klient WWW wystawia na serwer. Możesz
myśleć o metodzie jako deklaracji intencji klienta. Oczywiście są wyjątki, ale oto kilka uogólnień:
*Możesz myśleć o żądaniu GET, co oznacza, że chcesz tylko pobrać zasób na serwerze. Ten zasób może
być zawartością pliku statycznego lub wywołać program generujący dane.
* Żądanie HEAD oznacza, że chcesz po prostu uzyskać informacje o dokumencie, ale nie potrzebujesz
samego dokumentu.
* Żądanie POST mówi, że podajesz własne informacje (zazwyczaj używane do wypełniania formularzy).
Zazwyczaj zmienia to stan serwera. Na przykład może utworzyć rekord w bazie danych.
* PUT służy do dostarczenia nowego lub zastępczego dokumentu, który ma być przechowywany na
serwerze.
* DELETE służy do usunięcia dokumentu na serwerze.
* TRACE prosi, aby serwery proxy zadeklarowały się w nagłówkach, aby klient mógł dowiedzieć się,
jaką ścieżkę odebrał dokument (a tym samym określić, gdzie coś mogło zostać zniekształcone lub
utracone). Jest to używane do celów debugowania protokołu.
* OPTIONS są używane, gdy klient chce wiedzieć, jakie inne metody mogą być użyte dla tego
dokumentu (lub dla całego serwera).
* CONNECT jest używany, gdy klient musi rozmawiać z serwerem HTTPS przez serwer proxy.
Inne metody HTTP, które możesz zobaczyć (LINK, UNLINK i PATCH) są mniej jasno zdefiniowane.
1.3.1 GET: Pobierz dokument
Metoda GET żąda dokumentu z określonej lokalizacji na serwerze. Jest to główna metoda używana do
pobierania dokumentów. Odpowiedź na żądanie GET może być generowana przez serwer na wiele
sposobów. Na przykład odpowiedź może pochodzić z:
* Pliku dostępnego przez serwer WWW
* Wyjścia skryptu CGI lub języka rozszerzenia serwera, takich jak NSAPI, ISAPI, moduły Apache, strony
serwera Java, strony Active Server itp.
* Wyniku obliczeń serwerowych, na przykład dekompresji plików online w czasie rzeczywistym
*Informacji uzyskanych z urządzenia sprzętowego, takiego jak kamera wideo
Po tym, jak klient użyje metody GET w swoim żądaniu, serwer odpowie linią statusu, nagłówkami i
danymi żądanymi przez klienta. Jeśli serwer nie może przetworzyć żądania, z powodu błędu lub braku
autoryzacji, serwer zazwyczaj wysyła wyjaśnienie w treści jednostki odpowiedzi.
Na przykład:
GET / HTTP/1.1
Accept: image/gif, image/x-xbitmap,
image/jpeg, image/pjpeg, */*
Accept-Language: en-us

Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE
5.01; Windows NT)
Host: hypothetical.ora.com
Connection: Keep-Alive
The server responds with:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 06 Dec 1999 20:54:26 GMT
Server: Apache/1.3.6 (Unix)
Last-Modified: Fri, 04 Oct 1996 14:06:11 GMT
ETag: "2f5cd-964-381e1bd6"
Accept-Ranges: bytes
Content-length: 327
Connection: close
Content-Type: text/html
(treść dokumentu tutaj)

1.3.2 HEAD: Pobierz informacje o nagłówku
Metoda HEAD jest funkcjonalnie podobna do GET, z wyjątkiem tego, że serwer odpowiada wierszem
odpowiedzi i nagłówkami, ale nie ma obiektu-ciała. Nagłówki zwracane przez serwer przy użyciu
metody HEAD powinny być dokładnie takie same, jak nagłówki zwracane z żądaniem GET. Ta metoda
jest często używana przez klientów WWW do sprawdzania istnienia lub właściwości dokumentu (np.
Długość zawartości lub Typ zawartości), ale klient nie ma zamiaru pobierać dokumentu w transakcji.
Istnieje wiele aplikacji dla metody HEAD, które umożliwiają pobieranie:
* Czas modyfikacji dokumentu do celów buforowania
*Rozmiar dokumentu, układ strony, szacowany czas przybycia lub pominięcie dokumentu i pobranie
*Typ dokumentu, aby umożliwić klientowi zbadanie tylko dokumentów określonego typu
*Typ serwera, aby umożliwić niestandardowe zapytania serwera
Ważne jest, aby pamiętać, że większość informacji nagłówka dostarczanych przez serwer jest
opcjonalna i nie może być podawana przez wszystkie serwery.
Na przykład:
GET / HTTP/1.1

Accept: image/gif, image/x-xbitmap,
image/jpeg, image/pjpeg, */*
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE
5.01; Windows NT)
Host: hypothetical.ora.com
Connection: Keep-Alive
The server responds with:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 06 Dec 1999 20:54:26 GMT
Server: Apache/1.3.6 (Unix)
Last-Modified: Fri, 04 Oct 1996 14:06:11 GMT
ETag: "2f5cd-964-381e1bd6"
Accept-Ranges: bytes
Content-length: 327
Connection: close
Content-type: text/html
Uwaga: serwer nie zwraca żadnych danych po nagłówkach
1.3.3 POST: Wysyłanie danych do serwera
Metoda POST umożliwia klientowi określenie danych, które mają zostać wysłane do jakiegoś programu
do obsługi danych, do którego serwer może uzyskać dostęp. Może być używany do wielu zastosowań.
Na przykład, POST może być użyty do wprowadzenia danych dla:
* Programy CGI
* Bramy do usług sieciowych, takie jak serwer NNTP
* Programy interfejsu linii poleceń
* Adnotacja dokumentów na serwerze
* Operacje na bazach danych

W praktyce POST jest używany z programami CGI, które łączą się z innymi zasobami, takimi jak usługi
sieciowe i programy wiersza poleceń. W przyszłości POST może być bezpośrednio połączony z szerszą
gamą zasobów serwerowych.
W żądaniu POST dane wysyłane do serwera znajdują się w treści jednostki żądania klienta. Po
przetworzeniu żądania POST i nagłówków przez serwer może przekazać ciało podmiotu do innego
programu (określonego przez URL) w celu przetworzenia. W niektórych przypadkach niestandardowy
interfejs API serwera może obsługiwać dane, a nie program zewnętrzny na serwerze.
Do żądań POST powinien być dołączony nagłówek typu Content, opisujący format ciała jednostki
klienta. Najczęściej używanym formatem z POST jest schemat kodowania URL używany w CGI
<title>Create New Account</title>
<center><hr><h1>Account Creation Form</h1><hr></center>
<form method="post" action="/cgi-bin/create.pl">
<pre>
<b>
Enter user name: <INPUT NAME="user" MAXLENGTH="20" SIZE="20">
Password: <INPUT NAME="pass1" TYPE="password"
MAXLENGTH="20" SIZE="20">
(Type it again to verify) <INPUT NAME="pass2" TYPE="password"
MAXLENGTH="20" SIZE="20">
</b>
</pre>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Create account">
<input type="reset" value="Start over">
</form>
Włóżmy kilka wartości i prześlij formularz. Jako nazwę użytkownika wprowadzono tester-utylizacji. Dla
hasła wprowadzono 1234 (dwukrotnie). Po przesłaniu klient wysyła:
POST /cgi-bin/create.pl HTTP/1.1
Host: examples.ora.com
Referer: http://examples.ora.com/create.html
Accept: image/gif, image/x-xbitmap,
image/jpeg, image/pjpeg, */*
Content-type: application/x-www-formurlencoded
Content-length: 38

user=util-tester&pass1=1234&pass2=1234
Teraz zmienne zdefiniowane w formularzu zostały powiązane z wartościami wprowadzonymi przez
użytkownika. Informacje te są następnie przekazywane do serwera w formacie zakodowanym w
formacie URL, co opisano poniżej.
Serwer ustala, że klient użył metody POST, przetwarza adres URL, wykonuje program powiązany z
adresem URL i przekazuje ciało jednostki klienta do programu określonego w adresie /cgi-bin/create.pl.
Serwer mapuje ten „adres internetowy” na lokalizację programu, zwykle w wyznaczonym katalogu CGI
(w tym przypadku / cgi-bin). Program CGI interpretuje dane wejściowe jako dane CGI, dekoduje treść
jednostki, przetwarza ją i zwraca ciało podmiotu odpowiedzi do klienta:
HTTP/1.0 200 OK
Date: Sat, 20-May-95 03:25:12 GMT
Server: NCSA/1.3
MIME-version: 1.0
Content-type: text/html
Last-modified: Wed, 14-Mar-95 18:15:23 GMT
Content-length: 95

<title>User Created</title>
<h1>The util-tester account has been created
</h1>
1.3.3.1 Format zakodowany w formacie URL
Korzystanie z metody POST nie jest jedynym sposobem przesyłania informacji przez formularze.
Formularze mogą również korzystać z metody GET i dołączać dane URL zakodowane do adresu URL,
podążając za znakiem zapytania. Jeśli znacznik <form> zawierał metodę line = "get" zamiast metody =
"post", żądanie wyglądały tak:
GET /cgi-bin/create.pl?user=utiltester&pass1=1234&pass2=1234 HTTP/1.1
Host: examples.ora.com
Referer: http://examples.ora.com/create.html
Accept: image/gif, image/x-xbitmap,
image/jpeg, image/pjpeg, */*

Jest to jeden z powodów, dla których dane wysyłane przez program CGI mają specjalny format:
ponieważ może być dołączony do samego adresu URL, nie może zawierać znaków specjalnych, takich
jak spacje, znaki nowej linii itp. Z tego powodu nazywany jest adresem URL- zakodowane.

Format kodowany przez URL, identyfikowany przez klientów w formacie Content / Application-x-wwwurlencoded, składa się z pojedynczej linii z nazwami zmiennych i wartościami połączonymi razem.
Zmienna i wartość są oddzielone znakiem równości (=), a każda para zmienna / wartość jest oddzielona
symbolem ampersand (&). W powyższym przykładzie istnieją trzy zmienne: użytkownik, pass1 i pass2.
Wartości (odpowiednio) to: util-tester, 1234 i 1234. Kodowanie wygląda tak:
user = util-tester & pass1 = 1234 & pass2 = 1234
Gdy klient chce wysłać znaki, które zwykle mają specjalne znaczenia, takie jak znak ampersand i znak
równości, klient zastępuje znaki znakiem procentu (%), a następnie wartością ASCII w systemie
szesnastkowym (podstawa 16). Usuwa to niejednoznaczność, gdy używany jest znak specjalny.
Jedynym wyjątkiem jest jednak znak spacji (ASCII 32), który może być zakodowany jako znak plus (+),
a także% 20. Preferowany format to% 20 zamiast znaku plus. Gdy serwer pobiera informacje z
formularza, serwer przekazuje je do programu CGI, który następnie dekoduje go z formatu
zakodowanego w celu pobrania wartości wprowadzonych przez użytkownika
1.3.3.2 Przesyłanie plików za pomocą POST
POST nie jest ograniczony do typu treści aplikacji / x-www-form-urlencoded. Rozważ następujący kod
HTML:
<form method="post" action="post.pl" enctype="multipart/form-data">
Enter a file to upload:<br>
<input name="thefile" type="file"><br>
<input name="done" type="submit">
</form>
Ten formularz pozwala użytkownikowi wybrać plik i przesłać go na serwer. Zauważ, że znacznik <form>
zawiera atrybut enctype, określający typ kodowania danych wieloczęściowych / formularza zamiast
domyślnego, application / x-www-form-urlencoded. Ten typ kodowania będzie używany przez
przeglądarkę jako typ zawartości po przesłaniu formularza. Na przykład załóżmy, że tworzę plik o
nazwie hi.txt z zawartością „hi there” i umieszczam go w c: / temp /. Do dołączenia pliku używam
formularza HTML, a następnie klikam przycisk Wyślij. Moja przeglądarka wysyła to:
POST /cgi-bin/post.pl HTTP/1.0
Referer: http://hypothetical.ora.com/clinton/upload.html
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Mozilla/3.01Gold (WinNT; U)
Host: hypothetical.ora.com
Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, */*
Content-type: multipart/form-data; boundary=--------------------------11512135131576
Content-Length: 313

-----------------------------11512135131576
Content-Disposition: form-data; name="done"

Submit Query
-----------------------------11512135131576
Content-Disposition: form-data; name="thefile"; filename="c:\temp\hi.txt"
Content-Type: text/plain

hi there

-----------------------------11512135131576—
Treść encji żądania to wieloczęściowy komunikat MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions).
Więcej informacji można znaleźć w dokumencie RFC 1867.
1.3.4 PUT: Przechowuj Body Entity pod adresem URL
Gdy klient używa metody PUT, żąda, aby zawarta treść podmiotu była przechowywana na serwerze
pod żądanym adresem URL. W edytorach HTML możliwe jest publikowanie dokumentów na serwerze
za pomocą metody PUT. Biorąc pod uwagę edytor HTML z przykładowym HTML w edytorze, załóżmy,
że użytkownik zapisuje dokument w C: if.html i publikuje go na http://publish.ora.com/example.htm.
Gdy użytkownik naciśnie przycisk OK, klient skontaktuje się z witryną opublikowane.ora.com na porcie
80, a następnie wyśle:
PUT /example.html HTTP/1.1
Host: publish.ora.com
Pragma: no-cache
Connection: close
User-Agent: SimplePublish/1.0
Accept: image/gif, image/x-xbitmap,
image/jpeg, image/pjpeg, */*
Content-type: text/html
Content-Length: 182

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<HTML>
<HEAD>

<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>

<H2>This is a header</H2>

<P>This is a simple html document.</P>

</BODY>
</HTML>
Serwer przechowuje ciało podmiotu klienta w /example.html, a następnie odpowiada:
HTTP/1.0 201 Created
Date: Fri, 04 Oct 1996 14:31:51 GMT
Server: HypotheticalPublish/1.0
Content-type: text/html
Content-length: 30

<h1>The file was created.</h1>
W praktyce serwer WWW może zażądać autoryzacji od klienta. Większość webmasterów nie zezwoli
żadnemu dowolnemu klientowi na publikowanie dokumentów na serwerze. Gdy zostanie wyświetlony
monit o kod odpowiedzi „odmowa autoryzacji”, przeglądarka zazwyczaj poprosi użytkownika o
wprowadzenie odpowiednich informacji o autoryzacji. Po otrzymaniu informacji od użytkownika
przeglądarka przesyła żądanie wraz z dodatkowymi nagłówkami opisującymi informacje o autoryzacji.
Należy zauważyć, że niektóre aplikacje publikujące zapominają zawrzeć typ zawartości w żądaniu PUT.
Nie jest to zgodne ze specyfikacją HTTP, ale mogą istnieć obejścia w niektórych programach
serwerowych.
1.3.5 DELETE: Usuń adres URL
Ponieważ PUT tworzy nowe adresy URL na serwerze, wydaje się właściwe, aby mieć również
mechanizm usuwania adresów URL. Metoda DELETE robi to, co według ciebie zrobi.
Żądanie klienta może brzmieć:
DELETE /images/logo22.gif HTTP/1.1
Host: hypothetical.ora.com
Serwer odpowiada kodem sukcesu po pomyślnym zakończeniu:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Fri, 04 Oct 1996 14:31:51 GMT
Server: HypotheticalPublish/1.0
Content-type: text/html
Content-length: 21
<h1>URL deleted.</h1>
Nie trzeba dodawać, że każdy serwer obsługujący metodę DELETE prawdopodobnie zażąda autoryzacji
przed wykonaniem żądania.
1.3.6. TRACE: Wyświetlanie wiadomości klienta za pośrednictwem łańcucha żądań
Metoda TRACE pozwala programiście zobaczyć, w jaki sposób wiadomość klienta jest modyfikowana
w miarę przechodzenia przez serię serwerów proxy. Odbiorca metody TRACE wraca do klienta z
nagłówkami żądań HTTP. Gdy metoda TRACE jest używana z nagłówkami Max-Forwards i Via, klient
może określić łańcuch pośrednich serwerów proxy między pierwotnym klientem a serwerem WWW.
Nagłówek żądania Max-Forwards określa liczbę pośrednich serwerów proxy, które mogą przekazać
żądanie. Każdy serwer proxy zmniejsza wartość Max-Forwards i dołącza swój numer wersji HTTP i
nazwę hosta do nagłówka Via. Serwer proxy, który otrzymuje wartość Max-Forwards, zwraca nagłówki
HTTP klienta jako ciało podmiotu z treścią typu wiadomości / http. Ta funkcja przypomina trace-route,
program UNIX używany do identyfikacji routerów między dwiema maszynami w sieci opartej na IP.
Klienci HTTP nie wysyłają ciała podmiotu podczas wystawiania żądania TRACE.
Rysunek poniżej przedstawia postęp żądania TRACE. Gdy klient wykona żądanie, pierwszy serwer proxy
odbiera żądanie, zmniejsza wartość Max-Forwards o jeden, dodaje się do nagłówka Via i przekazuje go
do drugiego serwera proxy. Drugi serwer proxy odbiera żądanie, dodaje się do nagłówka Via i wysyła
żądanie, ponieważ Max-Forwards jest teraz (zero).

1.3.7 OPTIONS: Poproś o inne opcje dostępne dla adresu URL
Gdy żądanie klienta zawiera metodę OPCJE, żąda listy opcji dla konkretnego zasobu na serwerze. Klient
określa adres URL dla metody OPCJE lub gwiazdkę (*) odnoszącą się do całego serwera. Następnie
serwer odpowiada listą metod żądań lub innych opcji, które są poprawne dla żądanego zasobu,
używając nagłówka Zezwól dla pojedynczego zasobu lub nagłówka publicznego dla całego serwera.
Rysunek pokazuje przykład metody OPCJE w akcji.

1.3.8 CONNECT: Dostęp proxy do bezpiecznych serwerów WWW
Gdy klient http chce połączyć się z serwerem HTTPS, ale musi to zrobić za pośrednictwem serwera
proxy, wysyła komunikat CONNECT do serwera proxy. Na przykład klient łączy się z serwerem proxy i
wydaje:
CONNECT www.onsale.com:443 HTTP/1.0
User-Agent: Mozilla/4.08 [en] (WinNT; U ;Nav)
A serwer odpowiada:
HTTP/1.0 200 Connection established
Proxy-agent: Apache/1.3.9 (Unix)
Stamtąd cały ruch jest szyfrowany za pomocą SSL. Przeglądarka wysyła kolejną wiadomość HTTP, tym
razem wewnątrz połączenia, które zostało ustanowione przy pomocy CONNECT przez serwer proxy. W
tym momencie serwer proxy po prostu przekazuje dane między klientem a serwerem pochodzenia.

1.4 Kody odpowiedzi serwera
Początkowa linia odpowiedzi serwera wskazuje wersję HTTP, trzycyfrowy kod statusu oraz czytelny dla
człowieka opis wyniku. Kody stanu są pogrupowane w następujący sposób
Zakres Kodu

Znaczenie Odpowiedzi

100-199

Informacyjny

200-299

Żądanie klienta powiodło się

300-399

Przekierowanie żądania klienta, konieczne dalsze działania

400-499

Niepełne żądanie klienta

500-599

Błędy serwera

HTTP definiuje tylko kilka specyficznych kodów w każdym zakresie, chociaż zakresy te staną się bardziej
wypełnione wraz z rozwojem HTTP. Jeśli klient otrzymuje kod odpowiedzi, którego nie rozpoznaje,
powinien rozumieć jego podstawowe znaczenie z zakresu liczbowego. Podczas gdy większość
przeglądarek internetowych po cichu obsługuje kody w zakresach 100, 200 i 300, niektóre kody błędów
w zakresach 400 i 500 są zwykle zgłaszane użytkownikowi (np. „Nie znaleziono 404”).
1.4.1 Informacyjne (Zakres 100)
Wcześniej do HTTP 1.1, 100 zakresów kodów statusu pozostało niezdefiniowanych. W HTTP 1.1
zdefiniowano zakres 100, aby serwer mógł zadeklarować, że jest gotowy do kontynuowania żądania
przez klienta lub zadeklarować, że będzie przełączał się na inny protokół.
Obecnie zdefiniowane kody statusu to:
Kod

Znaczenie

100 Kontynuuj

Początkowa część żądania została odebrana, a klient może
kontynuować swoje żądanie.

101 Protokołów przełączania

Serwer spełnia żądanie klienta dotyczące przełączenia
protokołów na ten określony w polu nagłówka Upgrade

1.4.2 Udane żądanie klienta (Zakres 200)
Najczęstszą odpowiedzią na udaną transakcję HTTP jest 200 (OK), co oznacza, że żądanie klienta
powiodło się, a odpowiedź serwera zawiera dane żądania. Jeśli żądanie było metodą GET, żądane

informacje są zwracane w sekcji danych odpowiedzi. Metoda HEAD jest honorowana przez zwrócenie
informacji nagłówka o adresie URL. Metoda POST jest honorowana przez wykonanie procedury obsługi
danych POST i zwrócenie wynikowej treści jednostki. Poniżej znajduje się pełna lista udanych kodów
odpowiedzi:
Kod

Znaczenie

200 OK

Żądanie klienta powiodło się, a odpowiedź serwera zawiera żądane
dane.

201 Utworzony

Ten kod stanu jest używany za każdym razem, gdy tworzony jest nowy
adres URL. Za pomocą tego kodu wynikowego serwer podaje nagłówek
lokalizacji, aby określić, gdzie zostały umieszczone nowe dane.

202 Zaakceptowane

Żądanie zostało przyjęte, ale nie zostało natychmiast podjęte. Więcej
informacji o transakcji można podać w treści jednostki odpowiedzi
serwera. Nie ma gwarancji, że serwer rzeczywiście spełni żądanie,
nawet jeśli wydaje się to uzasadnionym żądaniem w momencie
akceptacji.

203 Informacje nieautorytatywne Informacje w nagłówku jednostki pochodzą z kopii lokalnej lub innej
firmy, a nie z oryginalnego serwera.
204 Brak treści

Kod odpowiedzi i nagłówek są podane w odpowiedzi, ale w odpowiedzi
nie ma ciała podmiotu. Przeglądarki nie powinny aktualizować swojego
widoku dokumentu po otrzymaniu tej odpowiedzi. Jest to przydatny
kod do używania programów CGI, gdy akceptują dane z formularza, ale
chcą, aby widok przeglądarki pozostał w formularzu.

205 Zresetuj zawartość

Przeglądarka powinna wyczyścić formularz użyty dla tej transakcji w
celu uzyskania dodatkowych danych. Do aplikacji CGI z
wprowadzaniem danych.

206 Zawartość częściowa

Serwer zwraca częściowe dane żądanego rozmiaru. Używany w
odpowiedzi na żądanie określające nagłówek zakresu. Serwer musi
określić zakres zawarty w odpowiedzi z nagłówkiem Content-Range.

1.4.3 Przekierowanie (Zakres 300)
Po przeniesieniu dokumentu serwer może zostać skonfigurowany do informowania klientów, gdzie
został przeniesiony. Klienci mogą następnie pobrać nowy adres URL w sposób cichy, bez wiedzy
użytkownika. Prawdopodobnie klient może chcieć wiedzieć, czy ruch jest trwały, czy nie, więc istnieje

kilka typowych kodów odpowiedzi dla przeniesionych dokumentów: 301 (Moved Permanently), 302
(Found) i 307 (Temporary Redirect). Najlepiej byłoby, gdyby kod 301 wskazywał klientowi, że od tej
chwili żądania dotyczące tego adresu URL powinny być wysyłane bezpośrednio do nowego, unikając w
ten sposób niepotrzebnych transakcji w przyszłości. Pomyśl o tym jak o zmianie karty adresowej od
znajomego; poczta jest wystarczająco miła, aby przesłać pocztę na nowy adres twojego przyjaciela na
następny rok, ale lepiej przyzwyczaić się do nowego adresu, aby poczta dotarła do niej szybciej i
pewnego dnia nie zacznie wracać. Z drugiej strony kod 302 lub 307 mówi po prostu, że dokument został
przeniesiony, ale powróci. Jeśli 301 jest kartą adresową, 302 lub 307 to notatka na drzwiach twojego
przyjaciela, mówiąc, że poszła do kina. Tak czy inaczej, klient powinien zażądać nowego adresu URL
określonego przez serwer w nagłówku Lokalizacja, ale w przyszłości przejdź do oryginalnego adresu
URL.
Poniżej znajduje się pełna lista kodów statusu przekierowania:

Kod

Znaczenie

300 Wiele wyborów

Żądany adres URL odnosi się do więcej niż jednego
zasobu. Na przykład adres URL może odnosić się do
dokumentu przetłumaczonego na wiele języków. Ciało
encji zwrócone przez serwer może mieć listę bardziej
szczegółowych danych o tym, jak wybrać właściwy
zasób. Klient powinien zezwolić użytkownikowi na
wybranie z listy adresów URL zwracanych przez
serwer, w stosownych przypadkach.

301 Presunięty permamentnie

Żądany adres URL nie jest już używany przez serwer, a
operacja określona w żądaniu nie została wykonana.
Nowa lokalizacja żądanego dokumentu jest określona
w nagłówku Lokalizacja. Wszystkie przyszłe żądania
dotyczące dokumentu powinny używać nowego
adresu URL.

302 Znaleziono

Ten kod stanu jest przestarzały i służy temu samemu
celowi, co kod statusu 307.

303 Zobacz inne

Żądany adres URL można znaleźć pod innym adresem
URL (określonym w nagłówku lokalizacji) i powinien
zostać pobrany przez GET na tym zasobie.

304 Nie zmieniono

Jest to kod odpowiedzi na nagłówek If-Modified-Since
lub If-None-Match, w którym adres URL nie został
zmodyfikowany od określonej daty. Ciało encji ie jest

wysyłane, a klient powinien użyć własnej kopii
lokalnej.

305 Użyj proxy

Żądany adres URL musi być dostępny poprzez proxy w
nagłówku Lokalizacja.

307 Przeniesiono tymczasowo

Żądany adres URL został przeniesiony, ale tylko
tymczasowo. Nagłówek lokalizacji określa nową
lokalizację, ale nie podaje żadnych informacji o
ważności przekierowania w przyszłości. Klient
powinien powrócić do oryginalnego adresu URL w
przyszłości.

1.4.4 Niepełne żądanie klienta (Zakres 400)
Czasami serwer nie może przetworzyć żądania. Albo coś było nie tak z dokumentem, albo z samym
żądaniem. Zdecydowanie kod statusu serwera, z którym użytkownicy sieci są najbardziej zaznajomieni,
to 404 (Not Found), kod zwrócony, gdy żądany dokument nie istnieje. Nie dlatego, że jest to najbardziej
powszechny kod, który zwracają serwery, ale dlatego, że jest to jeden z niewielu kodów, które klient
przekazuje użytkownikowi, a nie przechwytuje go i obsługuje na swój sposób.
Na przykład, gdy serwer wysyła kod 401 (nieautoryzowany), klient nie przekazuje kodu bezpośrednio
do użytkownika. Zamiast tego powoduje, że klient pyta użytkownika o nazwę użytkownika i hasło, a
następnie ponownie wysyła żądanie z dostarczonymi informacjami. Dzięki kodowi stanu 401 serwer
dostarcza nagłówek uwierzytelniania WWW, aby określić schemat uwierzytelniania i dziedzinę, do
której potrzebuje autoryzacji, a klient zwraca nazwę użytkownika i hasło dla tego schematu i dziedziny
w nagłówku autoryzacji.
Podczas testowania klientów, których sam napisałeś, uważaj na kod 400 (Bad Request), wskazujący na
błąd składniowy w żądaniu klienta i kod 405 (Metoda niedozwolona), który deklaruje, że metoda użyta
przez klienta dla dokumentu jest nieprawidłowa . (Wraz z kodem 405 serwer wysyła nagłówek Zezwalaj
zawierający listę akceptowanych metod dla dokumentu).
Kod 408 (limit czasu żądania) oznacza, że żądanie klienta nie zostało zakończone, a serwer zrezygnował
z oczekiwaniem na zakończenie działania klienta. Klient może otrzymać ten kod, jeśli nie dostarczył
ciała jednostki poprawnie, lub (w ramach HTTP 1.1), jeśli zaniechał dostarczenia połączenia: Zamknij
nagłówek.
Poniżej znajduje się pełna lista kodów statusu, co oznacza, że żądanie klienta było wadliwe:
Kod

Znaczenie

400 Zła prośba

Ten kod odpowiedzi wskazuje, że serwer wykrył błąd
składniowy na żądanie klienta.

401 Nieautoryzowane

Kod wyniku podawany jest wraz z nagłówkiem WWWAuthenticate, aby wskazać, że żądanie nie posiadało
odpowiedniej autoryzacji, a klient powinien dostarczyć
odpowiednią autoryzację przy ponownym żądaniu
tego adresu URL. Więcej informacji na temat działania
autoryzacji w HTTP można znaleźć w opisie nagłówka
autoryzacji.

402 Wymagana płatność

Ten kod nie został jeszcze zaimplementowany w HTTP.

403 Zabronione

Żądanie zostało odrzucone z powodu, dla
którego serwer nie chce (lub nie ma środków)
wskazywać klientowi.

404 Nie Znaleziono

Dokument pod określonym adresem URL nie istnieje.

405 Metoda niedozwolona

Ten kod jest podany wraz z nagłówkiem Allow i
wskazuje, że metoda używana przez klienta nie jest
obsługiwana dla tego adresu URL.

406 Niedopuszczalne

Adres URL określony przez klienta istnieje, ale nie w
formacie preferowanym przez klienta. Wraz z tym
kodem serwer udostępnia nagłówki ContentLanguage, Content-Encoding i Content-type.

407 Wymagane uwierzytelnienie proxy

Serwer proxy musi autoryzować żądanie przed
przekazaniem go. Używany z nagłówkiem ProxyAuthenticate.

408 Limit czasu żądania

Ten kod odpowiedzi oznacza, że klient nie
wygenerował pełnego żądania w określonym czasie
(zwykle określonym w konfiguracji serwera), a serwer
rozłącza połączenie sieciowe.

409 Konflikt

Ten kod wskazuje, że żądanie koliduje z innym
żądaniem lub konfiguracją serwera. Informacje o
konflikcie powinny zostać zwrócone w części danych
odpowiedzi. Na przykład ten kod odpowiedzi może

zostać podany, gdy żądanie klienta spowoduje
problemy z integralnością w bazie danych.

410 Przeminęło

Ten kod wskazuje, że żądany adres URL już nie istnieje
i został trwale usunięty z serwera.

411 Wymagana długość

Serwer nie zaakceptuje żądania bez nagłówka
Content-length dostarczonego w żądaniu.

412 Warunek wstępny nie powiódł się

Warunek określony przez jeden lub więcej nagłówków
If ... w żądaniu ocenionych na false.

413 Zbyt duże żądanie

Serwer nie przetworzy żądania, ponieważ jego ciało
podmiotu jest zbyt duże.

414 Adres URL żądania zbyt długi

Serwer nie przetworzy żądania, ponieważ jego adres
URL żądania jest za duży.

415 Nieobsługiwany typ nośnika

Serwer nie przetworzy żądania, ponieważ jego ciało
podmiotu jest w nieobsługiwanym formacie.

416 Zakres zapytań niezadowalający

Żądany zakres bajtów nie jest dostępny i jest poza
zakresem.

417 Oczekiwanie nie powiodło się

Serwer nie jest w stanie spełnić wymagań nagłówka
Expect podanego przez klienta.

1.4.5 Błąd serwera (Zakres 500)
Czasami błąd może być związany z samym serwerem lub, częściej, z częścią CGI serwera. Programiści
CGI są boleśnie zaznajomieni z kodem 500 (Internal Server Error), który często oznacza, że ich program
uległ awarii. Jeden błąd, na który powinni zwrócić uwagę programiści klientów, to 503 (usługa
niedostępna), co oznacza, że ich żądanie nie może być teraz wykonane, ale nagłówek ponownej próby
(jeśli jest dostarczony) wskazuje, kiedy klient może spróbować ponownie.
Poniżej znajduje się pełna lista kodów odpowiedzi sugerujących błąd serwera:
Kod

Znaczenie

500 wewnętrzny błąd serwera

Kod ten wskazuje, że część serwera (na przykład
program CGI) uległa awarii lub wystąpił błąd
konfiguracji.

501 Nie zaimplementowano

Ten kod wskazuje, że klient zażądał akcji, której serwer
nie może wykonać.

502 Bad Gateway

Ten kod wskazuje, że serwer (lub serwer proxy)
napotkał nieprawidłowe odpowiedzi z innego serwera
(lub serwera proxy).

503 Usługa niedostępna

Ten kod oznacza, że usługa jest tymczasowo
niedostępna, ale powinna zostać przywrócona w
przyszłości. Jeśli serwer wie, kiedy będzie ponownie
dostępny, może również zostać dostarczony nagłówek
Retry-After.

504 Limit czasu bramki

Ta odpowiedź ma postać 408 (limit czasu żądania), z
wyjątkiem przekroczenia limitu czasu bramy lub
serwera proxy.

505 Nieobsługiwana wersja http

Serwer nie obsługuje wersji protokołu HTTP używanej
w żądaniu.

1.5 Nagłówki
Istnieją cztery typy nagłówków HTTP:
* Ogólne nagłówki wskazują ogólne informacje, takie jak data lub czy połączenie powinno być
utrzymane. Są one używane zarówno przez klientów, jak i serwery.
* Nagłówki żądań są używane tylko dla żądań klientów. Przekazują konfigurację klienta i żądany format
dokumentu do serwera.
* Nagłówki odpowiedzi są używane tylko w odpowiedziach serwera. Opisują konfigurację serwera i
informacje o żądanym adresie URL.
* Nagłówki encji opisują format dokumentu wysyłanego między klientem a serwerem. Chociaż
nagłówki Entity są najczęściej używane przez serwer podczas zwracania żądanego dokumentu, są one
również używane przez klientów podczas korzystania z metod POST lub PUT.
Nagłówki ze wszystkich czterech kategorii można określić w dowolnej kolejności. W nazwach
nagłówków nie jest rozróżniana wielkość liter, więc nagłówek typu Content jest często zapisywany jako
typ Content.
1.5.1 Nagłówki ogólne
Nagłówki ogólne są używane zarówno w żądaniach klienta, jak i odpowiedziach serwera. Niektóre
mogą być bardziej specyficzne dla wiadomości klienta lub serwera.
Dyrektywy Cache-Control:
-------------------------------------------------- -----------------------------Nagłówek Cache-control określa pożądane zachowanie z systemu buforowania, tak jak w serwerach
proxy. Na przykład:
Cache-control: no-cache
Zarówno klienci, jak i serwery mogą używać nagłówka Cache-control do określania parametrów
pamięci podręcznej lub żądania określonych rodzajów dokumentów z pamięci podręcznej. Dyrektywy
buforujące są określone na liście rozdzielonej przecinkami.
Dyrektywy dotyczące żądania pamięci podręcznej to:
Dyrektywa

Znaczenie

no-cache

Pamięć podręczna może przechowywać kopię
dokumentu w pamięci podręcznej, ale zawsze musi ją
ponownie zweryfikować przed wysłaniem z powrotem
do klienta.

no-store

Natychmiast usuwaj informacje po przekazaniu.
Pamięć podręczna nie powinna przechowywać niczego
na temat żądania klienta lub odpowiedzi serwera. Ta
opcja zapobiega przypadkowemu przechowywaniu

bezpiecznych lub poufnych informacji w pamięci
podręcznej.

max-age = seconds

Nie wysyłaj odpowiedzi starszych niż sekundy. Pamięć
podręczna może wysłać buforowany dokument, który
został pobrany w ciągu określonej liczby sekund od
momentu wysłania go przez serwer pochodzenia.

max-stale [= seconds]

Pamięć podręczna może wysyłać buforowany
dokument, który jest starszy niż jego data ważności.
Jeśli podano sekundy, nie może upłynąć więcej niż ten
czas.

min-fresh = seconds

Wysyłaj dane tylko wtedy, gdy są jeszcze świeże po
określonej liczbie sekund. Pamięć podręczna może
wysłać dokument z pamięci podręcznej tylko wtedy,
gdy między chwilą a jego czasem wygaśnięcia jest co
najmniej określona liczba sekund.

only-if-cached

Nie pobieraj nowych danych. Pamięć podręczna może
wysłać dokument tylko wtedy, gdy znajduje się w
pamięci podręcznej, i nie powinna kontaktować się z
serwerem źródłowym, aby sprawdzić, czy istnieje
nowsza kopia. Ta opcja jest przydatna, gdy łączność
sieciowa z pamięci podręcznej do serwera źródłowego
jest słaba.

Dyrektywy dotyczące odpowiedzi na pamięć podręczną to:

Dyrektywa

Znaczenie

public

Dokument jest buforowany przez dowolną pamięć podręczną.

private

Dokument nie jest buforowany przez udostępnioną pamięć
podręczną.

no-cache

Pamięć podręczna może przechowywać kopię dokumentu w
pamięci podręcznej, ale zawsze musi ją ponownie
zweryfikować przed wysłaniem z powrotem do klienta.

no-store

Nie przechowuj dokumentu zwrotnego. Natychmiast usuwaj
informacje po przekazaniu.

no-transform

Nie konwertuj ciała jednostki. Przydatne dla aplikacji, które
wymagają, aby otrzymana wiadomość była dokładnie tym, co
zostało wysłane przez serwer.

must-revalidate

Pamięć podręczna musi zweryfikować stan starych
dokumentów, tzn. Pamięć podręczna nie może ślepo używać
dokumentu, który wygasł.

proxy-revalidate

Klient musi ponownie zweryfikować dane, z wyjątkiem
prywatnych pamięci podręcznych klientów. Publiczne pamięci
podręczne muszą weryfikować stan starych dokumentów.
Podobnie jak must-revalidate, z wyłączeniem prywatnych
pamięci podręcznych.

max-age = seconds

Dokument należy uważać za przestarzały w określonej liczbie
sekund od momentu pobrania.

s-maxage = seconds

To samo co max-age, z wyjątkiem publicznych /
współdzielonych pamięci podręcznych. Ta dyrektywa jest
ignorowana przez prywatne pamięci podręczne.

Connection : options
-------------------------------------------------- -----------------------------Określa opcje wymagane dla tego połączenia, ale nie dla dalszych połączeń przez serwery proxy. Na
przykład:
Connection: close
Opcja close oznacza, że klient lub serwer chce zakończyć połączenie (tj. jest to ostatnia transakcja).
Opcja keep-alive oznacza, że klient chce utrzymać połączenie otwarte. Domyślne zachowanie aplikacji
internetowych różni się między HTTP 1.0 i 1.1.
Domyślnie HTTP 1.1 używa trwałych połączeń, w których połączenie nie zamyka się automatycznie po
transakcji. Gdy klient WWW HTTP 1.1 nie ma już żadnych żądań, lub serwer osiągnął pewien
zaprogramowany limit w wydatkowaniu zasobów na kliencie, nagłówek Connection: close wskazuje,
że dalsze transakcje nie będą kontynuowane, a połączenie zostanie zamknięte po bieżącym. Klient lub
serwer HTTP 1.1, który nie obsługuje stałych połączeń, powinien zawsze używać nagłówka Połączenie:
zamknij.

Z drugiej strony HTTP 1.0 nie ma stałych połączeń domyślnie. Jeśli klient 1.0 chce używać trwałych
połączeń, używa parametru keep-alive. Nagłówek Connection: keep-alive jest wydawany zarówno
przez klientów HTTP 1.0, jak i serwery dla każdej transakcji w ramach trwałych połączeń. Ostatnia
transakcja nie ma nagłówka Connection: keep-alive i zachowuje się jak Connection: close header w
HTTP 1.1. Serwery HTTP 1.0, które nie obsługują trwałych połączeń, nie będą miały nagłówka
Connection: keep-alive, a klient powinien się rozłączyć po zakończeniu pierwszej transakcji.
Wiadomo, że użycie parametru keep-alive powoduje problemy z serwerami proxy, które nie rozumieją
trwałych połączeń dla HTTP 1.0. Jeśli serwer proxy ślepo przekazuje nagłówek Connection: keep-alive,
serwer początkowy i klient początkowy używają trwałych połączeń, podczas gdy serwer proxy nie jest.
Serwer pochodzenia utrzymuje połączenie sieciowe, gdy serwer proxy oczekuje rozłączenia; pojawiają
się problemy z synchronizacją. Aby obejść ten problem, gdy serwery proxy HTTP 1.1 napotkają żądanie
HTTP 1.0, muszą usunąć nagłówek Connection i wszystkie nagłówki określone przez nagłówek
Connection przed przesłaniem wiadomości.
Data: format daty

-------------------------------------------------- ------------------------------

Istnieją trzy formaty, za pomocą których można wyrazić datę. Preferowany format daty to RFC 1123.
Na przykład:
Pon., 06 maja 2019 04:57:00 GMT
Preferowany format RFC 1123 określa wszystkie daty w łańcuchu o stałej długości w Greenwich Mean
Time (GMT). GMT jest zawsze używany w HTTP, aby zapobiec nieporozumieniom wśród komputerów
komunikujących się w różnych strefach czasowych. Ważnymi dniami są: pon, wt, śr, czw, pt, sob i niedz.
Miesiące to: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik,
listopad i grudzień.

Aby zachować kompatybilność wsteczną, akceptowalne są również formaty asctime RFC 1036 i ANSI
C, ale nie zalecane:

Poniedziałek, 06 maja-19 04:57:00 GMT
Pon. 6 maja 04:57:00 2019
Format RFC 1036 jest podobny do tego z RFC 1123, z tym wyjątkiem, że długość łańcucha różni się w
zależności od dnia tygodnia, a rok jest określany w dwóch cyfrach zamiast czterech. To utrudnia
analizowanie daty. Ważnymi dniami są: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota,
niedziela. Miesiące to: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień,
październik, listopad i grudzień.
Format asctime() ANSI C nie jest zalecany, ponieważ mogą istnieć nieporozumienia dotyczące strefy
czasowej używanej przez komputer. Ważnymi dniami są: pon, wt, śr, czw, pt, sob i niedz. Miesiące to:
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i
grudzień.

Pomimo dużego upodobania do formatu RFC 1123, obecni klienci i serwery WWW powinni być w
stanie rozpoznać wszystkie trzy formaty. Jednak podczas projektowania programów internetowych
pożądane jest używanie RFC 1123 podczas generowania dat. Przyszłe wersje HTTP mogą nie
obsługiwać dwóch ostatnich formatów.

Pragma: no-cache

-------------------------------------------------- -----------------------------Nagłówek Pragma określa dyrektywy dla systemów proxy i bram. Ponieważ między klientem a
serwerem może istnieć wiele systemów proxy, nagłówki Pragma muszą przechodzić przez każdy serwer
proxy. Gdy nagłówek Pragma dotrze do serwera, nagłówek może zostać zignorowany przez
oprogramowanie serwera.
Jedyną dyrektywą zdefiniowaną w HTTP / 1.0 jest dyrektywa no-cache. Służy do informowania
serwerów buforujących o kontakcie z serwerem dla żądanego dokumentu, zamiast korzystania z
lokalnej pamięci podręcznej. Dzięki temu klient może zażądać najbardziej aktualnego dokumentu z
oryginalnego serwera WWW bez otrzymywania kopii z pamięci podręcznej z pośredniego serwera
proxy.
Nagłówek Pragma jest funkcją HTTP 1.0 i jest utrzymywany w HTTP 1.1 dla kompatybilności wstecznej.
Żadne nowe dyrektywy Pragmy nie zostaną zdefiniowane w przyszłości.
Przykład:
Pragma: no-cache

Trailer: trailer_headers

-------------------------------------------------- -----------------------------Nagłówek Trailer określa nagłówki w przyczepie podzielonej wiadomości. Ten nagłówek nie jest
używany, jeśli nie ma nagłówków określonych po podzielonej wiadomości. Ponadto nie można
oczekiwać, że Transfer-Encoding, Content-Length,lub Trailer będzie nagłówkiem trailera.

Transfer-Encoding: typ kodowania

-------------------------------------------------- -----------------------------Nagłówek Transfer-Encoding określa, że wiadomość jest zakodowana. Nie jest to to samo, co
kodowanie treści (nagłówek encji-ciała, omówiony później), ponieważ kodowanie transferu jest
właściwością komunikatu, a nie ciała podmiotu. Na przykład:
Transfer-Encoding: chunked

W specyfikacji HTTP 1.1 chunked jest jedyną obsługiwaną metodą kodowania.
Transfer-encoding chunked koduje komunikat jako serię kawałków, po których następują nagłówki
encji, jak pokazano na rysunku.

Fragmenty i nagłówki encji są w ciele podmiotu żądania podmiot-ciało lub jednostka-odpowiedź
serwera. Każda porcja zawiera rozmiar porcji określony w bazie 16, a następnie CRLF. Następnie
zostanie wyświetlona część porcji, której długość jest określona w rozmiarze porcji, a następnie CRLF.
Kolejne porcje są określane jeden po drugim, a ostatnia porcja ma długość zero, po której następuje
CRLF. Nagłówki encji podążają za kawałkami, zakończonymi przez CRLF na linii.

Aktualizacja: protokół / wersja

-------------------------------------------------- -----------------------------Używając nagłówka Upgrade, klient może określić dodatkowe protokoły, które rozumie i wolałby
rozmawiać z serwerem za pomocą alternatywnego protokołu. Jeśli serwer chce użyć alternatywnego
protokołu, zwraca kod odpowiedzi 101 i wskazuje, do którego protokołu jest aktualizowany, z
nagłówkiem Upgrade. Po zakończeniu CRLF w odpowiedzi nagłówka serwera, protokół się przełącza.

Część żądania klienta:
Upgrade : HTTP / 1.2
Część odpowiedzi serwera:

HTTP / 1.1 101 Aktualizowanie protokołów
Upgrade : HTTP / 1.2

Via: host protokołu

-------------------------------------------------- -----------------------------Nagłówek Via jest aktualizowany przez serwery proxy, gdy wiadomości przechodzą od klienta do
serwera i od serwera do klienta. Każdy serwer proxy dołącza swój protokół i wersję protokołu, nazwę
hosta, numer portu i komentarz do listy rozdzielonej przecinkami w nagłówku Via. Jeśli nagłówek Via
nie istnieje, pierwszy proxy go utworzy. Ta informacja jest przydatna do celów debugowania. Jeśli

nazwą protokołu jest HTTP, można go pominąć. W przypadku protokołu HTTP numer portu 80 można
pominąć. Komentarze są opcjonalne.
Przykład:

Via : 1.1 proxy.ora.com, 1.0 proxy.internic.gov

Warning: koduj łańcuch hosta
-------------------------------------------------- -----------------------------Wskazuje informacje dodatkowe do tego w kodzie statusu, do wykorzystania przez buforowanie proxy.
Na przykład:
Warning : odpowiedź nieaktualna
Pole hosta zawiera nazwę lub pseudonim hosta serwera z opcjonalnym numerem portu. Dwucyfrowe
kody ostrzegawcze i ich zalecane opisowe łańcuchy to

Kod

Ciąg

Znaczenie

110

Odpowiedź nieaktualna

Wiadomo, że dane odpowiedzi są
nieaktualne.

111

Ponowne zatwierdzenie nie powiodło się

Wiadomo, że dane odpowiedzi są
przestarzałe, ponieważ serwer proxy
nie mógł ponownie zweryfikować
danych.

112

Operacja odłączona

Pamięć podręczna jest odłączona od
sieci.

113

Heurystyczne wygasanie

Dane są starsze niż 24 godziny, a
pamięć podręczna heurystycznie
wybrała czas życia dłuższy niż 24
godziny.

199

Różne ostrzeżenia

Dowolne informacje do zalogowania
lub przedstawienia użytkownikowi.

214

Zastosowano transformację

Serwer proxy zmienił kodowanie lub
typ nośnika dokumentu, jak określono
w nagłówkach Content-Encoding lub
Content-Type.

299

Różne trwałe ostrzeżenia

Dowolne trwałe informacje, które
mają być rejestrowane lub
prezentowane użytkownikowi

1.5.2 Nagłówki żądania klienta
Dane nagłówka klienta przekazują konfigurację klienta i preferowane formaty dokumentów do
serwera. Nagłówki żądań są używane w komunikacie klienta w celu dostarczenia informacji o kliencie.

Accept: type/subtype [q=qvalue]
-------------------------------------------------- -----------------------------Określa typy nośników, które klient preferuje. Na przykład:

Accept: text/*, image/gif
Można wyszczególnić wiele typów nośników, oddzielając je przecinkami. Opcjonalna wartość q
reprezentuje, w skali od 1, akceptowalny poziom jakości dla typów akceptacji.

Accept-Charset: character_set [q = qvalue]

-------------------------------------------------- -----------------------------Określa zestawy znaków preferowane przez klienta. Można zestawić wiele zestawów znaków,
oddzielając je przecinkami. Opcjonalna wartość qvalue reprezentuje, w skali od 1, akceptowalny
poziom jakości dla niepreferowanych zestawów znaków. Jeśli ten nagłówek nie zostanie określony,
serwer przyjmie domyślne US-ASCII i ISO-8859-1 (nadzbiór US-ASCII), które są określone w RFC 1521.
Na przykład:

Accept-charset: ISO-8859-7

Accept-Encoding: encoding_types

-------------------------------------------------- ------------------------------

Poprzez nagłówek Accept-Encoding klient może określić, jakie algorytmy kodowania rozumie. Jeśli ten
nagłówek zostanie pominięty, serwer wyśle żądane ciało podmiotu bez dodatkowego kodowania.
Mechanizmy kodowania można wykorzystać do zmniejszenia zużycia rzadkich zasobów kosztem
tańszych zasobów. Na przykład duże pliki mogą zostać skompresowane w celu skrócenia czasu
transmisji w przypadku wolnych połączeń sieciowych.
W specyfikacji HTTP / 1.0 zdefiniowano dwa mechanizmy kodowania: x-gzip i x-compress. Można
wyświetlić wiele schematów kodowania, oddzielając je przecinkami. Ze względu na zgodność z
praktyką historyczną, gzip i compress powinny być traktowane tak samo jak x-gzip i x-compress.
Mechanizm Kodowania

Kodowany przez

gzip

Schemat kompresji GNU Jean-Loupa Gailly'ego

compress

Zmodyfikowany schemat kompresji Lempel-Ziv

deflate

Metoda deflate znaleziona w produktach PKWARE

Na przykład:
Accept-encoding: gzip
Nie ma gwarancji, że żądany mechanizm kodowania został zastosowany do ciała podmiotu zwróconego
przez serwer. Jeśli klient określi nagłówek kodowania akceptacji, powinien sprawdzić nagłówek
kodowania treści serwera, aby sprawdzić, czy zastosowano mechanizm kodowania. Jeśli nagłówek
Content-encoding został pominięty, nie zastosowano żadnego mechanizmu kodowania.

Accept-Language: język [q = qvalue]

-------------------------------------------------- -----------------------------Określa języki preferowane przez klienta. Jeśli klient chce określić preferencje dla konkretnego języka,
robi się to w nagłówku Accept-Language. Jeśli serwer zawiera ten sam dokument w wielu językach,
wyśle dokument w języku preferencji klienta, jeśli jest dostępny. Na przykład:

Accept-language: en
Można wymienić wiele języków oddzielonych przecinkami. Opcjonalna wartość qvalue reprezentuje,
w skali od 1, akceptowalny poziom jakości dla języków niepreferowanych. Języki są pisane za pomocą
dwuliterowych skrótów (np. en dla angielskiego, de dla niemieckiego, fr dla francuskiego itd.).

Authorization: poświadczenia schematu

-------------------------------------------------- -----------------------------Zapewnia autoryzację klienta na dostęp do danych pod adresem URL. Gdy żądany dokument wymaga
autoryzacji, serwer zwraca nagłówek WWW-Authenticate opisujący rodzaj wymaganej autoryzacji.
Następnie klient powtarza żądanie z odpowiednimi informacjami o autoryzacji.
Specyfikacja HTTP / 1.0 definiuje schemat autoryzacji BASIC, gdzie parametrem autoryzacji jest ciąg
nazwy username: password zakodowane o podstawie 64. Na przykład dla nazwy użytkownika
webmastera i hasła zrma4v nagłówek autoryzacji wyglądałby tak:

Autoryzacja: BASIC d2VibWFzdGVyOnpycW1hNHY =
Wartość dekodowana na webmastera: zrma4v.

Cooie: name = value

-------------------------------------------------- ------------------------------

Zawiera parę nazw / wartości informacji przechowywanych dla tego adresu URL. Na przykład:

Cookie: acct = 03847732
Można określić wiele plików cookie, oddzielonych średnikami.
Pojawia się problem z serwerami proxy w odniesieniu do nagłówków. Nagłówki Set-Cookie i Cookie
powinny być propagowane przez proxy, nawet jeśli strona jest buforowana lub nie została
zmodyfikowana (zgodnie z warunkiem If-Modified-Since). Nagłówek Set-Cookie nigdy nie powinien być
buforowany przez proxy.

Expect : oczekiwania

-------------------------------------------------- ------------------------------

Ten nagłówek wskazuje oczekiwanie klienta dotyczące serwera. Jeśli serwer nie jest w stanie
oczekiwać, zwraca kod statusu 417 (Niepowodzenie oczekiwania). Oczekiwania muszą być spełnione
również dla wszystkich serwerów pośrednich. Wszystkie serwery proxy, a także serwer pochodzenia,
muszą spełniać oczekiwania lub kod statusu 417.

From : adres email

-------------------------------------------------- ------------------------------

Podaje adres e-mail użytkownika wykonującego klienta. Nagłówek From pomaga serwerowi
zidentyfikować źródło zniekształconych żądań lub nadmierne wykorzystanie zasobów. Na przykład:

From : webmaster@www.ora.com
Nagłówek ten należy wysłać w miarę możliwości, ale nie należy go wysyłać bez zgody użytkownika, w
interesie prywatności. Jednak podczas uruchamiania klientów korzystających z nadmiernych zasobów
sieciowych lub serwerowych zaleca się dołączenie tego nagłówka w przypadku, gdy administrator
chciałby skontaktować się z użytkownikiem klienta.

Host: nazwa hosta: port

-------------------------------------------------- ------------------------------

Nazwa hosta i opcjonalny numer portu serwera, z którym skontaktował się klient. Jeśli numer portu
wynosi 80, dwukropek i numer portu należy pominąć. Na przykład:

Host: www.ora.com
Lub dla numeru portu innego niż 80 (w tym przykładzie 7777):
Host: www.ora.com:7777
Jest to przydatne do wskazania, z którym serwerem klient uważa, że rozmawia. Umożliwia serwerom
wieloadresowym używanie tego samego adresu IP z różnymi nazwami DNS. Klienci muszą dostarczyć
te informacje w HTTP 1.1, aby serwery z wieloma nazwami hostów mogły łatwo rozróżniać
niejednoznaczne adresy URL.

If-Modified-Since: data

-------------------------------------------------- ------------------------------

Określa, że dane URL mają być wysyłane tylko wtedy, gdy zostały zmodyfikowane od daty podanej jako
wartość tego nagłówka. Jest to przydatne przy buforowaniu po stronie klienta. Na przykład:

If-Modified-Since: Mon, 04 May 2019 12:17:34 GMT

Jeśli dokument nie został zmodyfikowany, serwer zwraca kod 304, wskazując, że klient powinien użyć
kopii lokalnej. Określona data powinna być zgodna z formatem opisanym w nagłówku Date.

If-Match: entity_tag

-------------------------------------------------- -----------------------------Warunkowe żądanie jednostki tylko wtedy, gdy pasuje do podanych znaczników encji. Gwiazdka (*)
pasuje do dowolnego podmiotu, a transakcja jest kontynuowana tylko wtedy, gdy jednostka istnieje.

If-None-Match: entity_tag

-------------------------------------------------- ------------------------------

Warunkowe żądanie jednostki tylko wtedy, gdy nie pasuje do żadnego z podanych znaczników encji.
Gwiazdka (*) pasuje do dowolnego podmiotu; jeśli jednostka nie istnieje, transakcja jest
kontynuowana.
If-Range: (entity_tag | date)

-------------------------------------------------- ------------------------------

Warunkowe żądanie tylko tej części podmiotu, której brakuje, jeśli nie została zmieniona, i całej
jednostki, jeśli takowa istnieje. Używany w połączeniu z nagłówkiem Range, aby wskazać znacznik encji
lub czas ostatniej modyfikacji dokumentu na serwerze. Na przykład:

If-Range: Pon, 04 maja 2019 12:17:34 GMT
Jeśli dokument nie został zmodyfikowany, serwer zwraca zakres bajtów podany przez nagłówek Range;
w przeciwnym razie zwraca cały nowy dokument. Znacznik encji lub data może być wykorzystana do
identyfikacji części już otrzymanej; zobacz nagłówek Date, aby uzyskać informacje na temat formatu
dat.

If-Unmodified-Since: data

-------------------------------------------------- ------------------------------

Określa, że ciało podmiotu powinno być wysyłane tylko wtedy, gdy dokument nie został
zmodyfikowany od określonej daty. Na przykład:

If-Unmodified-Since: Tue, 05 May 2019 04:03:56 GMT
Określona data powinna być zgodna z formatem opisanym w nagłówku Date.

Max-Forwards: n

-------------------------------------------------- ------------------------------

Ogranicza liczbę serwerów proxy lub bram, które mogą przesłać żądanie. Przydatne do debugowania
metodą TRACE, unikając nieskończonych pętli. Na przykład:

Max-Forwards: 3
Serwer proxy, który otrzymuje wartość Max-Forwards równą zero (0), powinien zwrócić nagłówki
żądania do klienta w jego jednostce treści odpowiedzi. Więcej informacji można znaleźć w omówieniu
metody TRACE.
Proxy-Authorization: poświadczenia

-------------------------------------------------- ------------------------------

Aby klient mógł się zidentyfikować na serwerze proxy wymagającym autoryzacji.

Range: bytes=n-m
-------------------------------------------------- -----------------------------Określa zakresy częściowe żądane z dokumentu. Na przykład:

Range: bytes = 1024-2047,4096Można wyświetlić wiele zakresów, oddzielając je przecinkami. Jeśli brakuje pierwszej cyfry w zakresie
(-ach) bajtów rozdzielonych przecinkami, zakłada się, że zakres liczy się od końca dokumentu. Jeśli
brakuje drugiej cyfry, zakres jest bajtem n na końcu dokumentu. Pierwszy bajt to bajt 0.

Referer: url

-------------------------------------------------- ------------------------------

Podaje adres URL dokumentu, który odnosi się do żądanego adresu URL (tj. Dokumentu źródłowego
łącza). Na przykład:

Referer: http://www.yahoo.com/Internet/

TE: kodowanie transferu
-------------------------------------------------- ------------------------------

Ten nagłówek określa rozdzieloną przecinkami listę kodowań transferu, które chce zaakceptować. Na
przykład, aby wskazać, że pola zwiastunów w podzielonym kodowaniu transferu są dopuszczalne:

TE: trailers

User-Agent: ciąg

-------------------------------------------------- ------------------------------

Podaje informacje identyfikujące program klienta. Oto przykład:
User-Agent: Mozilla 3.0b

1.5.3 Nagłówki odpowiedzi serwera
Opisane tutaj nagłówki odpowiedzi są używane w odpowiedziach serwera do przekazywania informacji
o serwerze i sposobach obsługi żądań.
Accept-Ranges: bajty | brak

-------------------------------------------------- ------------------------------

Wskazuje akceptację żądań zakresu dla adresu URL, określając jednostkę zakresu (np. Bajty) lub brak
jednostki, jeśli nie są akceptowane żądania zakresu. Na przykład:

Accept-Ranges: bytes

Age: sekundy

-------------------------------------------------- ------------------------------

Wskazuje wiek dokumentu w sekundach. Na przykład:

Age: 3521

ETag: entity_tag

-------------------------------------------------- ------------------------------

Ten nagłówek określa znacznik encji dla żądanego zasobu serwera. Znacznik encji jest unikalnym
identyfikatorem powiązanym z zasobem serwera i może być używany do celów buforowania. Znacznik
encji może być następnie użyty z nagłówkami żądania If-Match i If-None-Match.

Location: url

--------------------------------------------------------------------------------

Określa nową lokalizację dokumentu, zwykle z kodem odpowiedzi 201 (Utworzony), 301 (Przeniesiony
na stałe), 302 (Znaleziono), 303 (Zobacz inne) lub 307 (Tymczasowo przeniesiony). Podany adres URL
musi być zapisany jako absolutny adres URL. Na przykład:

Lokalizacja: http://www.ora.com/contacts.html

Proxy-Authenticate: dziedzina schematu

-------------------------------------------------- ------------------------------

Wskazuje schemat uwierzytelniania i parametry mające zastosowanie do proxy dla tego adresu URL i
bieżącego połączenia. Używany z odpowiedzią 407 (wymagane uwierzytelnianie proxy).

Retry-After: data | sekundy

-------------------------------------------------- ------------------------------

Określa czas, w którym serwer może obsłużyć żądania. Używany z kodem odpowiedzi 503 (Usługa
niedostępna). Zawiera całkowitą liczbę sekund lub datę i godzinę GMT (zgodnie z opisem w formatach
nagłówka Date). Jeśli wartość jest liczbą całkowitą, jest interpretowana jako liczba sekund oczekiwania
na wydanie żądania. Na przykład:

Retry-After: 3600
Retry-Afte : sob, 18 maja 1996 06:59:37 GMT

Server: ciąg

-------------------------------------------------- ------------------------------

Zawiera nazwę i numer wersji serwera. Na przykład:

Server: NCSA / 1.3

Set-Cookie: name = value options

-------------------------------------------------- ------------------------------

Zawiera parę informacji o nazwie / wartości do zachowania dla tego adresu URL. Dla przeglądarek
obsługujących pliki cookie. Na przykład:

Set-Cookie: acct = 03845324
Dostępne są następujące opcje:
Opcja

Znaczenie

expires = date

Plik cookie traci ważność po określonej dacie.

path = pathname

Zakres adresów URL, dla których plik cookie jest ważny.

domain = domain_name

Zakres nazwy domeny, dla której plik cookie jest ważny.

secure

Zwróć plik cookie tylko w bezpiecznym połączeniu

Vary: headers

-------------------------------------------------- ------------------------------

Określa, że obiekt ma wiele źródeł i dlatego może się różnić w zależności od określonej listy nagłówków
żądań.

Vary : Accept-Language, Accept-Encoding
Można wyświetlić wiele nagłówków, oddzielając je przecinkami. Gwiazdka (*) oznacza, że inny czynnik
niż nagłówki żądania może wpływać na zwracany dokument.

WWW-Authenticate: dziedzina schematu

-------------------------------------------------- ------------------------------

Żądanie uwierzytelnienia, używane z kodem odpowiedzi 401 (Unauthorized). Określa schemat
autoryzacji i dziedzinę autoryzacji wymaganą od klienta o żądanym adresie URL. Na serwerze może
istnieć wiele różnych dziedzin autoryzacji. Powszechnym schematem autoryzacji jest BASIC, który
wymaga nazwy użytkownika i hasła. Na przykład:

WWW-Authenticat: BASIC realm = „Admin”

Po zwróceniu do klienta ten nagłówek wskazuje, że dane autoryzacji typu BASIC w odpowiedniej
dziedzinie powinny zostać zwrócone w nagłówku autoryzacji klienta.
Innym schematem jest Digest, który poprawia bezpieczeństwo, nie przesyłając hasła jako zwykłego
tekstu. Schematy BASIC i Digest są opisane w RFC 2617. Niestety, Digest nie jest powszechnie
stosowany, ponieważ nie wszystkie przeglądarki go obsługują.
Serwery HTTP z systemem Windows czasami używają schematu o nazwie NTLM. Nie jest tak
powszechnie używany jak BASIC, ponieważ nie wszystkie przeglądarki implementują schemat NTLM.

1.5.4 Nagłówki encji
Nagłówki encji są używane zarówno w żądaniach klienta, jak i odpowiedziach serwera. Dostarczają
informacji o treści encji w komunikacie HTTP.
Allow: methods
-------------------------------------------------- -----------------------------Zawiera rozdzieloną przecinkami listę metod dozwolonych pod określonym adresem URL. W
odpowiedzi serwera używany jest kod 405 (Metoda niedozwolona) w celu poinformowania klienta o
ważnych metodach dostępnych dla żądanych informacji. Na przykład:
Allow : GET, HEAD
Niektóre metody mogą nie mieć zastosowania do adresu URL, a serwer musi sprawdzić, czy metody
dostarczone przez klienta mają sens z podanym adresem URL.

Content-Encoding: encoding_schemes

-------------------------------------------------- ------------------------------

Określa schemat (schematy) kodowania używane dla przesyłanego ciała podmiotu. Wartości to gzip
(lub x-gzip) i kompresuj (lub x-kompresuj). Jeśli określono wiele schematów kodowania (na liście
rozdzielanej przecinkami), muszą być wymienione w kolejności, w jakiej zostały zastosowane do
danych źródłowych.
Serwer powinien spróbować użyć schematu kodowania używanego przez nagłówek Accept-Encoding
klienta. Klient może wykorzystać te informacje do określenia sposobu dekodowania dokumentu po
jego przesłaniu.
Na przykład:
Content-Encoding: x-gzip

Content-Language: język

--------------------------------------------------------------------------------

Określa język (języki), dla którego jest przekazywany ciało podmiotu. Języki są reprezentowane przez
dwuliterowe skróty (np. En dla języka angielskiego, fr dla języka francuskiego). Serwer powinien
spróbować użyć języka określonego przez nagłówek Accept-Language klienta. Ten nagłówek jest
przydatny, gdy klient określa preferencje dla jednego języka nad innym dla danego adresu URL. Na
przykład:

Content-Languag : fr

Content-Length: n

--------------------------------------------------------------------------------

Ten nagłówek określa długość danych (w bajtach) przesyłanego ciała podmiotu. Na przykład:
Content-Length : 47293
Ze względu na dynamiczny charakter niektórych żądań długość treści jest czasami nieznana i ten
nagłówek jest pomijany.

Content-Location: url

-------------------------------------------------- ------------------------------

Dostarcza adres URL jednostki, w przypadku gdy dokument ma wiele podmiotów z osobno dostępnymi
lokalizacjami. Adres URL może być bezwzględnym lub względnym adresem URL. Na przykład:

Content-Location: http://www.ora.com/products/

Content-MD5: skrót

-------------------------------------------------- ------------------------------

Dostarcza skrót MD5 jednostki, w celu sprawdzenia integralności wiadomości po jej otrzymaniu. Na
przykład:

Content-MD5: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Content-Range: bajty n-n/m

--------------------------------------------------------------------------------

Określa, gdzie należy wstawić towarzyszące częściowe ciało podmiotu oraz całkowity rozmiar całego
ciała podmiotu. Na przykład:

Content-Range : bajty 6143-7166 / 15339

Content-Type: typ / podtyp

-------------------------------------------------- ------------------------------

Opisuje typ nośnika i podtyp ciała podmiotu. Używa tych samych wartości co nagłówek Accept klienta,
a serwer powinien zwrócić typy nośników zgodne z preferowanymi formatami klienta. Na przykład:

Content-type: text / html

Expires: data

-------------------------------------------------------------------------------Określa czas, w którym dokument może się zmienić lub kiedy jego informacje stają się nieważne. Po
tym czasie dokument może się zmienić lub zostać usunięty. Wartość jest datą i godziną w prawidłowym
formacie, jak opisano dla nagłówka Date. Na przykład:

Expire : sobota, 20 maja 2021 r. 03:32:38 GMT

Jest to przydatne do zarządzania pamięcią podręczną. Nagłówek Expires oznacza, że jest mało
prawdopodobne, że dokument zmieni się przed podanym czasem. Nie oznacza to, że dokument
zostanie w tym czasie zmieniony lub usunięty. Jest tylko poradą, że dokument nie zostanie
zmodyfikowany do określonego czasu.

Last-Modified: data

--------------------------------------------------------------------------------

Określa, kiedy adres URL był ostatnio modyfikowany. Wartość jest datą i godziną w prawidłowym
formacie, jak opisano dla nagłówka Date. Jeśli klient ma kopię adresu URL w pamięci podręcznej
starszej niż data ostatniej modyfikacji, należy ją odświeżyć. Na przykład:

Last-Modified: sob., 20 maja 2019 r. 03:32:38 GMT

1.6 Kodowanie URL
Gdy klient wysyła dane do programu CGI przy użyciu typu aplikacji / x-www-form-urlencoded, pewne
znaki specjalne są kodowane w celu wyeliminowania niejednoznaczności. Poniżej pokazujemy, które
znaki są przekształcane i które nie są przekształcane. Więcej informacji na temat adresów URL można
znaleźć w dokumencie RFC 1738.
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1.7 Identyfikacja klienta i serwera
Klienci i serwery mogą opcjonalnie się identyfikować. Klienci wysyłają nagłówek User-agent a serwery
wysłane do nagłówka Server. Mimo że te nagłówki są opcjonalne, specyfikacja protokołu zachęca do
ich użycia. Niektóre korzyści to:

* Serwery mogą odpowiadać dostosowaną treścią dla konkretnego klienta. Taka dostosowana treść
może obejść błąd w określonej wersji przeglądarki lub, jeśli to możliwe, korzystać z zaawansowanych
funkcji w bardziej nowoczesnych przeglądarkach.

* Ankiety i statystyki dotyczące wdrażania przeglądarki i serwera.

* Śledzenie oprogramowania klienta lub serwera, które narusza specyfikację HTTP.
Jednak gdy serwer się identyfikuje, istnieje pewne zagrożenie bezpieczeństwa, ponieważ użytkownik
zna teraz typ serwera i może być w stanie zastosować exploity bezpieczeństwa dla znanej luki w
zabezpieczeniach określonej wersji oprogramowania serwera. W związku z tym niektóre serwery
WWW są skonfigurowane tak, aby nie wyświetlały nagłówka Server.

1.8 Dokumenty polecające
Nagłówek Referer wskazuje, który dokument odnosi się do tego, który jest aktualnie określony w tym
żądaniu. Pomaga to serwerowi śledzić dokumenty odnoszące się do zniekształconych lub brakujących
lokalizacji na serwerze.
Na przykład, jeśli klient otwiera połączenie z www.ora.com na porcie 80 i wysyła:
GET /contact.html HTTP/1.1
Host: www.ora.com
The server may respond with:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 04 Apr 2000 02:22:47 GMT
Last-Modified: Sat, 18 Mar 2000 17:18:22 GMT
ETag: "134e8-b2a-38d3ba5e"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 2858
Connection: close
Content-type: text/html

<h1>Contact Information</h1>
<a href="http://sales.ora.com/sales.html"> Sales Department</a>

Użytkownik klika hiperłącze, a klient żąda sales.html z sales.ora.com, określając, że został tam wysłany
z dokumentu /contact.html na stronie www.ora.com:

GET /sales.html HTTP/1.1
Host: sales.ora.com
Referer: http://www.ora.com/contact.html

1.9 Pobieranie treści
Nagłówek Content-length określa długość danych (w bajtach) zwracanych przez serwer. Ze względu na
dynamiczny charakter niektórych żądań Content-lengt jest czasami nieznana, a nagłówek ten można
pominąć.
Istnieją trzy typowe sposoby pobierania przez klienta danych z treści jednostki odpowiedzi serwera:
* Pierwsza metoda polega na pobraniu rozmiaru dokumentu z nagłówka Content-length, a następnie
odczytaniu takiej ilości danych z połączenia sieciowego. Korzystając z tej metody, klient zna rozmiar
dokumentu przed pobraniem go.
* W innych przypadkach, gdy rozmiar dokumentu jest zbyt dynamiczny, aby serwer mógł przewidzieć,
nagłówek Content-length jest pomijany. W takim przypadku klient odczytuje część danych odpowiedzi
serwera, dopóki serwer nie rozłączy połączenia sieciowego. Ta praktyka jest przestarzała i działa tylko
w HTTP 1.0. Do generowania danych bez wcześniejszego poznania całkowitej długości komunikatu
zalecana jest następna metoda.
* Inny nagłówek może wskazywać, kiedy kończy się encja-ciało, jak nagłówek Transfer-Encoding HTTP
1.1 z parametrem chunked
1.9.1 Zakresy bajtów
W HTTP 1.1 klient nie musi pobierać całego ciała podmiotu naraz, ale może go pobrać w kawałkach,
jeśli serwer na to pozwala. Jeśli serwer deklaruje, że obsługuje zakresy bajtów przy użyciu nagłówka
Accept-Ranges:
HTTP/1.1 200 OK
[Other headers here]
Accept-Ranges: bytes

Klient może następnie zażądać danych w kawałkach. Na przykład:
GET /largefile.html HTTP/1.1
[Other headers here]
Range: 0-65535

Gdy serwer zwraca określony zakres, zawiera nagłówek Content-range, aby wskazać, która część
dokumentu jest wysyłana, a także poinformować klienta, jak długo plik:

HTTP/1.1 200 OK
[Other headers here]
Content-range: 0-65535/83028576

W celu buforowania klient może użyć nagłówka If-Range wraz z Range, aby zażądać zaktualizowanej
części dokumentu tylko wtedy, gdy dokument został zmieniony. Oto przykład:
GET /largefile.html HTTP/1.1
[Other headers here]
If-Range: Mon, 02 May 1996 04:51:00 GMT
Range: 0-65535

Nagłówek If-Range może użyć daty ostatniej modyfikacji lub znacznika encji, aby sprawdzić, czy
dokument jest wciąż taki sam.

1.10 Typy mediów
Jedną z najważniejszych funkcji nagłówków jest umożliwienie odbiorcy danych sprawdzenia, jakie dane
są odbierane, a tym samym odpowiednie przetwarzanie. Jeśli klient nie wiedział, że dane zwrócone
przez serwer były obrazem GIF, nie wiedziałby, jak je wyświetlić na ekranie. Jeśli nie wiedział, że
niektóre inne dane były fragmentem audio, nie wiedziałby, aby wywołać zewnętrzną aplikację
pomocniczą. Do negocjacji różnych typów danych, HTTP zawiera Internetowe typy mediów, które
wyglądają bardzo podobnie do typów MIME, ale nie są dokładnie typami MIME.
Klient informuje serwer, jakie typy nośników może obsłużyć, używając nagłówka Accept. Serwer
próbuje zwrócić informacje w jednym z preferowanych typów mediów klienta i deklaruje typ danych
przy użyciu nagłówka Content-type.
Nagłówek Accept służy do określania preferencji klienta dla formatów multimediów lub do
informowania serwera, że może akceptować nietypowe typy dokumentów. Jeśli ten nagłówek zostanie
pominięty, serwer zakłada, że klient może zaakceptować dowolny typ nośnika. Nagłówek Accept może
mieć trzy ogólne formy:

Accept: */*
Accept: type/*
Accept: type/subtype
Użycie pierwszej formy, * / *, wskazuje, że klient może zaakceptować ciało podmiotu dowolnego typu
nośnika. Druga forma, type/ *, informuje, że ciało podmiotu pewnej klasy ogólnej jest dopuszczalne.
Klient może wydać akceptację: image / *, aby zaakceptować obrazy, gdzie typ obrazu (GIF, JPEG lub
cokolwiek) nie jest ważny. Trzecia forma wskazuje, że dopuszczalne jest ciało podmiotu z określonego
typu i podtypu. Na przykład przeglądarka, która może akceptować tylko pliki GIF, może użyć Accept:
image / gif.
Klient określa wiele typów dokumentów, które może zaakceptować, oddzielając wartości przecinkami:
Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, */*
Niektóre starsze przeglądarki wysyłają tę samą linię co:
Accept: image/gif
Accept: image/x-xbitmap
Accept: image/jpeg
Accept: image/pjpeg
Accept: */*

Podczas tworzenia nowej aplikacji zaleca się, aby była zgodna z nowszą praktyką oddzielania
preferencji wielu dokumentów przecinkami, z pojedynczym nagłówkiem Accept.

W odpowiedzi serwera nagłówek Content-type opisuje typ i podtyp nośnika. Jeśli klient określił
nagłówek Accept, typ nośnika powinien być zgodny z wartościami używanymi w nagłówku Accept.
Klienci używają tych informacji do poprawnego obsłużenia typu nośnika i formatu treści encji.
Klient może również użyć nagłówka Content- type z metodą POST lub PUT. Najczęściej, w przypadku
wielu aplikacji CGI, klienci używają żądania POST lub PUT z informacjami w treści encji i dostarczają
nagłówek Content-type, aby opisać, jakich danych można oczekiwać w treści encji.
Tabela poniżej zawiera listę najczęściej używanych typów nośników wraz z przyrostkami nazw plików
rozpoznawanymi przez większość serwerów. Serwery te można łatwo skonfigurować tak, aby
rozpoznawały również dodatkowe przyrostki.

Typ/Subtyp

application/activemessage

application/andrew-inset

application/applefile

application/atomicmail

application/cals-1840

application/commonground

application/cybercash

application/dca-rft

application/dec-dx

application/EDI-Consent

application/EDIFACT

Zwykłe Rozszerzenie

application/EDI-X12

application/eshop

application/hyperstudio

application/iges

application/mac-binhex40

application/macwriteii

application/marc

application/mathematica

application/msword

doc

application/news-message-id

application/news-transmission

application/octet-stream

bin

application/oda

oda

application/pdf

pdf

application/pgp-encrypted

application/pgp-signature

application/pgp-keys

application/pkcs7-mime

application/pkcs7-signature

application/pkcs10

application/postscript

ai, eps, ps

application/prs.alvestrand.titrax-sheet

application/prs.cww

application/prs.nprend

application/remote-printing

application/riscos

application/rtf

application/set-payment-initiation

application/set-payment

application/set-registration-initiation

application/set-registration

rtf

application/sgml

sgm, sgml, gml, dtd

application/sgml-open-catalog

soc, cat

application/slate

application/vemmi

application/vnd.$commerce_battelle

application/vnd.3M.Post-it-Notes

application/vnd.acucobol

application/vnd.anser-web-funds-transfer-initiation

application/vnd.anser-web-certificate-issue-initiation

application/vnd.audiograph

application/vnd.businessobjects

application/vnd.claymore

application/vnd.comsocaller

application/vnd.dna

application/vnd.dxr

application/vnd.ecdis-update

application/vnd.ecowin.chart

application/vnd.ecowin.filerequest

application/vnd.ecowin.fileupdate

application/vnd.ecowin.series

application/vnd.ecowin.seriesrequest

application/vnd.ecowin.seriesupdate

application/vnd.enliven

application/vnd.epson.salt

application/vnd.fdf

application/vnd.ffsns

application/vnd.FloGraphIt

application/vnd.framemaker

application/vnd.fujitsu.oasys

application/vnd.fujitsu.oasys2

application/vnd.fujitsu.oasys3

application/vnd.fujitsu.oasysprs

application/vnd.fujitsu.oasysgp

application/vnd.fujixerox.docuworks

application/vnd.hp-hps

application/vnd.hp-HPGL

application/vnd.hp-PCL

application/vnd.hp-PCLXL

application/vnd.ibm.MiniPay

application/vnd.ibm.modcap

application/vnd.intercon.formnet

application/vnd.intertrust.digibox

application/vnd.intertrust.nncp

application/vnd.is-xpr

application/vnd.japannet-directory-service

application/vnd.japannet-jpnstore-wakeup

application/vnd.japannet-payment-wakeup

application/vnd.japannet-registration

application/vnd.japannet-registration-wakeup

application/vnd.japannet-setstore-wakeup

application/vnd.japannet-verification

application/vnd.japannet-verification-wakeup

application/vnd.koan

application/vnd.lotus-wordpro

application/vnd.lotus-approach

application/vnd.lotus-1-2-3

application/vnd.lotus-organizer

application/vnd.lotus-screencam

application/vnd.lotus-freelance

application/vnd.meridian-slingshot

application/vnd.mif

application/vnd.minisoft-hp3000-save

application/vnd.mitsubishi.misty-guard.trustweb

application/vnd.ms-artgalry

application/vnd.ms-asf

application/vnd.ms-excel

application/vnd.ms-powerpoint

application/vnd.ms-project

application/vnd.ms-tnef

application/vnd.ms-works

application/vnd.music-niff

application/vnd.musician

application/vnd.netfpx

application/vnd.noblenet-web

application/vnd.noblenet-sealer

application/vnd.noblenet-directory

application/vnd.novadigm.EDM

application/vnd.novadigm.EDX

application/vnd.novadigm.EXT

application/vnd.osa.netdeploy

application/vnd.powerbuilder6

application/vnd.powerbuilder6-s

application/vnd.rapid

application/vnd.seemail

application/vnd.shana.informed.formtemplate

application/vnd.shana.informed.formdata

application/vnd.shana.informed.package

application/vnd.shana.informed.interchange

application/vnd.street-stream

application/vnd.svd

application/vnd.swiftview-ics

application/vnd.truedoc

application/vnd.visio

application/vnd.webturbo

application/vnd.wrq-hp3000-labelled

application/vnd.wt.stf

application/vnd.xara

application/vnd.yellowriver-custom-menu

application/wita

application/wordperfect5.1

application/x-bcpio

bcpio

application/x-cpio

cpio

application/x-csh

csh

application/x-dvi

dvi

application/x-gtar

gtar

application/x-hdf

hdf

application/x-latex

latex

application/x-mif

mif

application/x-netcdf

nc, cdf

application/x-sh

sh

application/x-shar

shar

application/x-sv4cpio

sv4cpio

application/x-sv4crc

sv4crc

application/x-tar

tar

application/x-tcl

tcl

application/x-tex

tex

application/x-texinfo

texinfo, texi

application/x-troff-man

man

application/x-troff-me

me

application/x-troff-ms

ms

application/x-troff

t, tr, roff

application/x-ustar

ustar

application/x-wais-source

src

application/xml

xml, dtd

application/x400-bp

application/zip

zip

audio/32kadpcm

audio/32kadpcm

audio/basic

au, snd

audio/vnd.qcelp

wav

audio/x-aiff

aif, aiff, aifc

audio/x-wav

wav

image/cgm

cgm

image/g3fax

image/gif

gif

image/ief

ief

image/jpeg

jpeg, jpg, jpe

image/naplps

image/png

png

image/tiff

tiff, tif

image/vnd.dwg

image/vnd.dxf

image/vnd.fpx

image/vnd.net-fpx

image/vnd.svf

image/vnd.xiff

image/x-cmu-raster

ras

image/x-portable-anymap

rpnm

image/x-portable-bitmap

pbm

image/x-portable-graymap

pgm

image/x-portable-pixmap

ppm

image/x-rgb

rgb

image/x-xbitmap

xbm

image/x-xpixmap

xpm

image/x-xwindowdump

message/external-body

message/http

message/news

message/partial

message/rfc822

model/iges

model/mesh

model/vnd.dwf

model/vrml

multipart/alternative

multipart/appledouble

multipart/digest

multipart/form-data

multipart/header-set

xwd

multipart/mixed

multipart/parallel

multipart/related

multipart/report

multipart/voice-message

text/enriched

text/html

html,htm

text/plain

txt

text/richtext

rtx

text/sgml
sgm,sgml,ml,dtd

text/tab-separated-values

tsv

text/xml

xml, dtd

text/x-setext

etx

video/mpeg
mpeg,mpg,mpe

video/quicktime

qt, mov

video/vnd.vivo

video/vnd.motorola.video

video/vnd.motorola.videop

video/x-msvideo

qvi

video/x-sgi-movie

movie

1.11 Pliki cookie
Pliki cookie umożliwiają serwerom sieciowym przechowywanie informacji o stanie w przeglądarce. Są
one często używane do przechowywania zmiennych sesji, preferencji użytkownika lub tożsamości
użytkownika. Pliki cookie nie są częścią specyfikacji HTTP; jednak stały się wszechobecne i czasami są
potrzebne do prawidłowych interakcji z niektórymi stronami internetowymi.
Pliki cookie działają w następujący sposób: gdy program serwera chce przechowywać informacje o
stanie w kliencie, serwer wysyła nagłówek Set-Cookie do klienta, który zawiera wartość, którą chce
przechowywać. Klient powinien przechowywać informacje z nagłówka Set-Cookie, związane z adresem
URL lub domeną, która emituje plik cookie. W kolejnych żądaniach do tego adresu URL lub domeny
klient powinien dołączyć informacje o plikach cookie przy użyciu nagłówka Cookie. Serwer lub program
CGI wykorzystuje te informacje do zwrócenia dokumentu dostosowanego do tego konkretnego klienta.
Serwer może ustawić datę wygaśnięcia pliku cookie lub po prostu użyć go do sesji, która nie przetrwa
poza bieżącą instancją przeglądarki.
Na przykład klient może wypełnić formularz otwierający nowe konto. Żądanie może brzmieć:

POST /sales.ora.com/order.pl HTTP/1.0
[Client headers here]
type=new&firstname=John&lastname=Smith

Serwer przechowuje te informacje wraz z nowym identyfikatorem konta i wysyła je z powrotem w
odpowiedzi:
HTTP/1.0 200 OK
[Nagłówki serwera tutaj]
Set-Cookie: acct=04382374;domain=.ora.com;Expires=Sun, 16-Feb-2003 04:38:14 GMT;Path=/

Następnym razem, gdy przeglądarka odwiedzi witrynę, klient powinien rozpoznać, że plik cookie jest
potrzebny i wysłać:
GET /order.pl HTTP / 1.0
[Nagłówki klienta tutaj]
Cookie: acct = 04382374

1.12 Autoryzacja
Nagłówek Authorization służy do żądania zastrzeżonych dokumentów. Po pierwszym zażądaniu
dokumentu zastrzeżonego klient WWW żąda dokumentu bez wysyłania nagłówka autoryzacji. Jeśli
serwer odmówi dostępu do dokumentu, serwer określa metodę autoryzacji dla klienta do użycia z
nagłówkiem uwierzytelniania WWW. W tym momencie klient ponownie żąda dokumentu, ale z
nagłówkiem autoryzacji.
Nagłówek Authorization ma postać ogólną:
Authorization: SCHEME REALM
Schemat autoryzacji używany zwykle w HTTP to BASIC, a w schemacie BASIC poświadczenia są zgodne
z formatem nazwa użytkownika: hasło zakodowane o podstawie 64. Na przykład dla nazwy
użytkownika webmastera i hasła zrqma4v nagłówek autoryzacji wyglądałby tak:
Authorization: Basic d2VibWFzdGVyOnpycW1hNHY=
Gdy d2VibWFzdGVyOnpycW1hNHY = jest dekodowany przy użyciu bazy 64, przekłada się to na
webmastera: zrqma4v.
Na przykład klient żąda informacji wymagających autoryzacji, a serwer odpowiada kodem odpowiedzi
401 (Nieautoryzowany) i odpowiednim nagłówkiem uwierzytelniania WWW opisującym rodzaj
wymaganego uwierzytelnienia:
GET /sample.html HTTP/1.0
User-Agent: Mozilla/1.1N (Macintosh; I; 68K)
Accept: */*
Accept: image/gif
Accept: image/x-xbitmap
Accept: image/jpeg

Następnie serwer deklaruje, że wymagana jest dalsza autoryzacja dostępu do adresu URL:
HTTP/1.0 401 Unauthorized
Date: Sat, 20-May-95 03:32:38 GMT
Server: NCSA/1.3
MIME-version: 1.0
Content-type: text/html
WWW-Authenticate: BASIC realm="System Administrator"

Klient szuka teraz informacji uwierzytelniających. Interaktywne przeglądarki oparte na interfejsie GUI
mogą monitować użytkownika o nazwę użytkownika i hasło w oknie dialogowym. Inni klienci mogą po
prostu uzyskać informacje z pliku online lub urządzenia sprzętowego.

Dziedzina schematu uwierzytelniania wskazuje typ żądanego uwierzytelnienia. Każda dziedzina jest
zdefiniowana przez administratora strony i wskazuje klasę użytkowników: administratorów,
programistów CGI, zarejestrowanych użytkowników lub cokolwiek innego, co oddziela jedną klasę
autoryzacji od innej. Po odpowiednim zakodowaniu danych dla metody autoryzacji BASIC klient
ponownie wysyła żądanie z odpowiednią autoryzacją:
GET /sample.html HTTP/1.0
User-Agent: Mozilla/1.1N (Macintosh; I; 68K)
Accept: */*
Accept: image/gif
Accept: image/x-xbitmap
Accept: image/jpeg
Authorization: BASIC d2VibWFzdGVyOnpycW1hNHY=

Serwer sprawdza autoryzację i po pomyślnym uwierzytelnieniu wysyła żądane dane:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Sat, 20-May-95 03:25:12 GMT
Server: NCSA/1.3
MIME-version: 1.0
Content-type: text/html
Last-modified: Wednesday, 14-Mar-95 18:15:23 GMT
Content-length: 1029

[Entity-body data]

Jest też coś o nazwie uwierzytelnianie Digest. Schemat uwierzytelniania Digest zapewnia korzyści
bezpieczeństwa w stosunku do schematu BASIC. Niestety, główne przeglądarki internetowe go nie
obsługują, a witryny internetowe z tego powodu nie korzystają z niego. Istnieją jednak biblioteki klienta
HTTP, które z niego korzystają. Zobacz RFC 2617, aby uzyskać więcej informacji na temat formatu
Digest.

1.13 Trwałe połączenia
Główną cechą wymaganą w HTTP 1.1 są trwałe połączenia. Trwałe połączenia utrzymują otwarte
połączenie sieciowe dla wielu transakcji między klientem a serwerem. W obu HTTP 1.0 i 1.1 nagłówek
połączenia kontroluje, czy połączenie sieciowe pozostaje otwarte; jednak jego użycie różni się w
zależności od wersji HTTP.
Trwałe połączenia nie znajdują się w specyfikacji HTTP 1.0, ale powszechną praktyką było wdrażanie
trwałych połączeń przez oprogramowanie HTTP 1.0.
Nagłówek Connection wskazuje, czy połączenie sieciowe zostanie utrzymane po zakończeniu bieżącej
transakcji. Parametr close oznacza, że klient lub serwer chce zakończyć połączenie (tj. Jest to ostatnia
transakcja). Parametr keep-alive oznacza, że klient chce utrzymać połączenie otwarte. W protokole
HTTP 1.0 domyślnie zamyka się połączenia po każdej transakcji, więc klient musi użyć następującego
nagłówka, aby utrzymać połączenie dla dodatkowego żądania:
Connection : Keep-Alive
W HTTP 1.1 domyślnie utrzymywane są otwarte połączenia, dopóki nie zostaną jawnie zamknięte.
Opcja keep-alive jest zatem niepotrzebna w HTTP 1.1; jednak klienci muszą mieć pewność, że w
ostatniej transakcji dołączą następujący nagłówek:
Connection : Close
lub połączenie pozostanie otwarte, dopóki serwer nie przekroczy limitu czasu połączenia. Czas
oczekiwania serwera na przekroczenie limitu czasu zależy od konfiguracji serwera; ale nie trzeba
dodawać, że bardziej ostrożne jest wyraźne zamknięcie połączenia.

1.14 Buforowanie klienta
Aby zmniejszyć wykorzystanie przepustowości i opóźnienia, klienci są zachęcani do buforowania
danych pobranych z serwera WWW.

Na stronach z serwerami proxy proxy może również działać jako pamięć podręczna. Dzięki temu
użytkownik serwera proxy może używać dokumentów, które mogły zostać wcześniej pobrane i
buforowane przez innych użytkowników serwera proxy.
Powikłaniem związanym z buforowaniem jest jednak to, że klient lub serwer proxy musi wiedzieć, kiedy
dokument został zmieniony na serwerze. HTTP zapewnia mechanizm zarządzania pamięcią podręczną
za pomocą zestawu nagłówków. Istnieją dwie ogólne metody określania, czy zmienił się zasób serwera.
Jedna metoda sprawdza ostatni czas modyfikacji dokumentu. Inna metoda sprawdza modyfikacje w
znaczniku encji powiązanym z dokumentem.
Serwer może również użyć nagłówków Cache-Control i Pragma, aby wskazać klientowi właściwości
buforowania. Niektóre dokumenty nie są odpowiednie do buforowania ze względów bezpieczeństwa
lub dlatego, że są to dokumenty dynamiczne (np. Tworzone w locie przez skrypt CGI). Pod HTTP 1.0
nagłówek Pragma z wartością no-cache wskazuje, że dokument nie powinien być buforowany. W HTTP
1.1 nagłówek Cache-Control zastępuje Pragmę, z kilkoma dyrektywami buforowania oprócz no-cache

1.14.1 If-Modified-Since
Aby uwzględnić buforowanie dokumentów po stronie klienta, klient może użyć nagłówka If-ModifiedSince z metodą GET. Podczas korzystania z tej opcji klient żąda od serwera wysłania żądanych
informacji powiązanych z adresem URL tylko wtedy, gdy został zmodyfikowany od czasu określonego
przez klienta.
Jeśli dokument został zmodyfikowany, serwer poda kod statusu 200 i zwróci dokument w treści
jednostki jego odpowiedzi. Jeśli dokument nie został zmodyfikowany, serwer poda kod odpowiedzi 304
(niezmodyfikowany).
Przykładowy nagłówek If-Modified-Since może brzmieć:
If-Modified-Since: Fri, 02-Jun-95 02:42:43 GMT
Jeśli serwer zwróci kod 304, dokument nie został zmodyfikowany od określonego czasu. Klient może
użyć buforowanej wersji dokumentu. Jeśli dokument jest nowszy, serwer wyśle go wraz z kodem 200
(OK). Serwery mogą również zawierać nagłówek Last-Modified z dokumentem, aby poinformować
użytkownika o ostatniej zmianie dokumentu.
Inny powiązany nagłówek klienta to If-Unmodified-Since, który mówi, że wysyła dokument tylko
wtedy, gdy nie został zmieniony od określonej daty. Jest to przydatne do zapewnienia, że dane są
dokładnie takie, jak chciałeś. Na przykład, jeśli uzyskasz dokument z serwera, wprowadzisz zmiany w
narzędziu do publikowania i wrzucisz go z powrotem na serwer, możesz użyć nagłówka If-UnmodifiedSince, aby sprawdzić, czy wprowadzone zmiany zostały zaakceptowane tylko przez serwer jeśli
poprzedni, na który patrzyłeś, nadal tam jest. Jeśli serwer zawiera nagłówek Expires, oznacza to, że
dokument nie zmieni się przed czasem określonym w nagłówku. Chociaż nie ma żadnych gwarancji,
oznacza to, że klient nie musi ponownie pytać serwera o datę ostatniej modyfikacji dokumentu aż do
daty wygaśnięcia.

1.14.2 Znaczniki jednostek
W HTTP 1.1 nowa metoda zarządzania pamięcią podręczną obejmuje znaczniki encji. Problem
rozwiązany przez znaczniki encji polega na tym, że na serwerze może znajdować się kilka kopii tego
samego dokumentu. Klient nie może wiedzieć, że jest to ten sam dokument - więc nawet jeśli klient
ma już kopię dokumentu, klient ponownie zażąda dokumentu.
Znaczniki encji to unikalne identyfikatory, które można powiązać ze wszystkimi kopiami dokumentu.
Jeśli dokument się zmienia, znacznik encji zmienia się - więc bardziej efektywne jest sprawdzenie
znacznika encji, a nie adresu URL i daty LAst-Modified.
Jeśli serwer używa znaczników encji, wysyła dokument z nagłówkiem ETag. Gdy klient chce sprawdzić,
czy dokument pasuje do określonego znacznika encji, używa nagłówka If-Match lub If-None-Match.

