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  :) ةفاتح شهي( بسيطاً لنكتب سكربتاً
  

>html dir = “rtl“ <  
  سالم هي هل اإلألدي  ةالتحي

 ?>  
    Echo  )“السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته”( 

 <?  
>/html <  

  
  

   echo.phpقم بحفظ الملف باسم 
  ستعرض علينا عباره مكتوب فيها 

  
  وبركاته  سالم هي السالم عليكم ورحمة اهللاهل اإلألدي  ةالتحي

  
  ليس كذلك ؟ أشي بسيط 

  
  
  .  htmlوقد التحتوي على نصوص  html ةو عالمات ولغ كودمن نصوص و  phpـال كودتكون ي

   phpـمتدادات الإمتداد من إي أو بأ phpمتداد الملف إن يكون أيجب  كودعمل اليلكي 
   phtmlو  php3 مثالً
--   

ـ  ( فرللسير requestتدعي  ةمع السيرفر هذه العملي مباشراً االًنك تجري اتصإنترنت ففي اإل ةعندما تطلب صفح يقـوم  ) رللسـيرف  ةيعنـي طلبي
لمسـتعرض  ) ةاسـتجاب ( responseكجزء ممـا يسـمي    ةالمطلوب ةويرسل اليك الصفح ةالمطلوب ةالسيرفر بتفسير طلبك والبحث عن الصفح
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ـ  للعرض ةصالح ةصبح صفحيلكي ) compile(ليه ويقوم بتجميعه إى ارجع ذال كودخذ الأفح لديك بصاالنترنت لديك يقوم بعدها المت  ةهذه العملي
  .  دم هو السيرفرخان المتصفح هو العميل والأبحيث ) client to server(دماالعميل للخ ةالتي حصلت تشبه نظري

  بالعبور الى السيرفر واحضار البيانات  )مستعرض االنترنت لديك(وتوزيع البيانات بينما يقوم العميل  ةتخزين وترجم ةدم يقوم بعمليخاال
  
  

   : بروتوكوالت االنترنت
  

االنترنت صممت لكي تقوم بالحفـاظ   nodesبنقاط  ةالمربوط ةهي الشبك ةالمهم ةالنقط، لى التكلم عن تاريخ انترنت العتيق إن نذهب أالنريد هنا 
  .  ةلكي يتم نقل البيانات عبر الشبك Tcp/Ipمن البروتوكوالت مثل  ةوهي تستخدم مجموع خرآلى إعلى المعلومات لكي يتم نقلها من مكان 

  
  Tcp/Ipبروتوكول 

عنـدما  .ةشـديد  ةثناء نقلها ويتم ذلك بسرعأو مكان أ ةذا تم خلل في نقطإعاده تمهيد طريقه للبيانات إستطاعته إنه بأمن مميزات هذا البروتوكول 
استخدام بروتوكول يدعي بروتوكول الـتحكم  ب وامرن المستعرض يجلب هذه األإاالنترنت ف من ةن يجلب له صفحأيطلب المستخدم من المستعرض 

  .  رسالها ووصولها بشكل صحيحإن البيانات قد تم أهذا البروتوكول هو بروتوكول نقل للبيانات وهو يضمن  TCPفي نقل البيانات 
   

ـ  HTTPالبيانات يدعي  ةل الذي يقوم بعنونيجب عنونتها والبروتوكو ةرسال البيانات عبر الشبكإن يتم أقبل   ةيقوم هذا البروتوكول بوضع عنون
 HTTPيستخدم البروتوكول ) و مكان أذا لم يكن لها هدف إفهو اليستطيع نقل البيانات (ين سينقل البيانات أ TCPللبيانات لكي يعرف البروتوكول 

ن االنترنـت يسـتخدم   أ ةفانك تعلم مباشـر :// httpـب ةمتبوع ةدما ترى الصفحخرعنآلى إنقل البيانات من كمبيوتر  ةعن طريق الويب في عملي
فيها  ةهذه الرسال،  ةيصال رسالإعن ساعي بريد الذي يقوم ب ةعبار TCPـن الأن تاخذ صورة بأيمكنك  ةحضار هذه الصفحإل HTTPالبرتوكول 

  .  HTTPـطابع بريد وعنوان وهو مانسميه بال
  

مستودع البيانـات لديـه    ةويقوم السيرفر برؤي HTTP requestو سيرفر الويب وهو مايعرف بـ ألى ملقم إستعرض يتم تمرير الطلب من الم
التي قامت بالطلب باستخدام بروتوكـول   ةرسالها على شكل حزم الى الجهإفي المستودع قام ب ةذا وجد الصفحإف ةلكي يحصل على البيانات المطلوب

TCP  االنترنت لديك باستخدام بروتوكول ويعنون هذه الحزم لمستعرضhttp ) نه يرسلها على شكل حزم لكي تعرف السبب عنـد  أننبه دائما الى
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تحتـوي   ةرسال صـفح إفانه يقوم ب ةالمطلوب ةذا لم يجد السيرفر الصفحإولكن ) لم ترسل بشكل جيد ةن هناك حزمأ ةويب كامل ةعدم ظهور صفح
  .  HTTP responseلت من ملقم الويب الى المستعرض لديك تسمي رسأالتي  ةوهذه الصفح 404خطا  ةعلى رسال

  
  HTTP ـبروتوكول ال

نه رغم ذلك يفوتنا الكثير من التفاصيل فـي هـذا   أال إطفال و حكايات األأ ةلف ليلأخذناه من معلومات كثيرة وقصص كثيرة تشبه قصص أ رغم ما
  . بشكل خاص HTTP في التفاصيل عن بروتوكول الموصوع لذلك دعنا نغوص قليالً

  
وهي ترسل كجزء من  URLـغير ال http requestالطلب  ةترسل مع عملي ةضافيإمور أمن السيرفر هناك  ةطلب لصفح ةعندما تقوم بعملي

http request  .  
  .  خرى تصل معه كجزء منهأمور أهناك  http responseنفس الموضوع مع ال

  
ـ  أذن اليحتاج إ, واليقوم المستخدم بالتعامل معها مباشرة  HTTPـال ةفي رسال الكثير من هذه المعلومات تولد تلقائياً ن هـذه  أن تقلق نفسـك بش

ـ      أيضا في معلوماتك أخذ أن تأصل ويجب ها في األأنت لم تنشأذا إالمعلومات   HTTP requestـن هـذه المعلومـات ترسـل كجـزء مـن ال
  . ضافيا بهذه المعلومات إ تحكماً الذي نصنعه يمنحنا PHPـن سكربت الأل HTTP responseـوال
  

  :قسام أ ةلى ثالثإن نقوم بتقسيم هذا التنسيق أنستطيع .  Responseو أ Requestسواء كانت  معيناً خذ تنسيقاًأت HTTPـكل رسائل ال
1 - Request/response line  
2 - Http header  
3 - Http body  
  

كثر ألذلك سنتكلم عنهم بتعمق  HTTP responseو أ HTTp Requestذا كانت إ ةالرسال يعتمد على نوع ةشياء الثالثالمحتوي من هذه األ
 .  
   

Http Request  
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  .  HOSTـوال) سطر الطلب( request lineـقل العلى األ requestـن يحتوي الأيجب 
  :ي لى ملقم الويب تحتوي على التالإ) HTTP request( ةيرسل مستعرض االنترنت طلبي

  
1- The Request Line   

  :نواع من المعلومات أ ةالذي يحتوي على ثالث Request Lineهي ) http request( ةول من كل طلبيالسطر األ
  .  method ي بـعنوهو ماي HTTPمر أ -أ 
  ) المستعرض(من قبل العميل  ةالمطلوب) صفحات االنترنت ( ةلى المصادر المطلوبإالمسار من السيرفر  -ب 

  .  HTTPـصدارة الإ -جـ 
  
  :لى السطر التالى إنظر أ Request Line ـذن كمثال على الإ

GET /testpage.htm HTTP/1.1   
  
   methodـنواع شائعه من الأ ةيخبر السيرفر كيف يتعامل مع الطلب هناك ثالث methodـال
  
  
  
  
  
  
2- HTTP Header   

و أنتسـكيب  (و وثائق عن العميل مثـل نـوع المتصـفح    أالذي يحتوي على تفاصيل . HTTP Headerالبت الثاني من المعلومات هو الهيدر 
   ةعدادات العاموالوقت والتاريخ واإل ةالذي قام بطلب الصفح) كسبلورإ
  : يحتوي على معلومات نستطيع تقسيمها الى ثالث فئات وهي HTTP Headerـال
  .  ةمجموع وألى فرد إيرفر والتخصص و السأما عن العميل إتحتوي معلومات :  GENERAL ةعام - أ
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  . رسلت بين المتصفح والسيرفر أتحتوي على معلومات عن البيانات التي  : Entityة شخصي -ب 
  . من البيانات  ةالمقبول ةنواع المختلفعدادات العميل واألإتحتوي على بيانات عن  : Requestة مطلوب -جـ 

  
  :وهذا مثال 

Accept * / * :  
  
Accept language: Arabic-KSA .  
Connection: Keep –Alive .  
Host : http://www.arabbuielder.com   
Referer: http://www.arabbuielder.com/index.php?something=132   

User –Agent :Iexploer (win98; (.........  
  

  .  ةي على قيم معينسطور كل سطر يحتو ةعداد يتكون من عدإعن  ةعبار HTTP Header ـمثلما ترى ال
  

بتـرك سـطر    header ـنتهاء معلومات الإخبار عن باإل HTTPـيقوم ال, ختياري إكثرها أو HTTP header ـسطور تشكل ال ةهناك عد
  ) .  HTTP1.1ـوهذا يكون في ال(فارغ 

  
3- The HTTP Body :   
ـ  HTTP ـعندها يقوم ال HTTP Request Lineـفي ال POSTمر ذا تم استخدام األإ الـى   bodyـبطلب المعلومات التي ارسلت في ال

  . السيرفر 
  

Http Response   
   : شياءأ ةلى المستعرض ويحتوي على ثالثإيرسل من السيرفر 

1- the Response Line   
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2 - http header   
3 - Http Body   
  
1 - The Response Line  
  :يحتوي فقط على نوعين من المعلومات  response line ـال
  .  HTTPـصدارة الإرقم  - 1
  . م فاشل أ ناجحاً requestـذا كان الإالتي تقوم بتحديد  http requestـو كود الأشفره  - 2
  

   :مثال 
HTTP/1.1 200 OK   

  
ـ  إهذه تشكل وتشير  OK ةبالكلم ةمتبوع 200رجاع القيمه إب response lineـفي هذا المثال يقوم ال ويكـون   request ـلى نجـاح ال

ويفشل السـيرفر   ةعندما تقوم بطلب صفح 404 ةخر هو الشفرآومثال . والبيانات من السيرفر  ةالمطلوب ةيحتوي على الصفح responseـال
  . في الحصول عليها

  
2 - HTTP Header  
   :نواع أ ةثالث لىإيضا أوتنقسم المعلومات التي فيه .على الذي ناقشناه في األ request haderيعتبر مشابه  response header ـال
  . لى واحد منهما إو السيرفر والتخصص أ client ـمعلومات عن ال:  GENERAL ةعام -أ 
  . يحتوي على معلومات عن البيانات التي يتم ارسالها بين السيرفر والعميل :  Entityة شخصي -ب 

  ) .  Response(تعامله ومعاجلته للرد  ةفيرسال الرد وكيإيحتوي معلومات عن السيرفر الذي قام ب : Responseة جاباإل -جـ 
  

  .نتهاء الهيدر إعالم عن ، يتكون من عده سطور ويتم وضع سطر فارغ لإل كما قلنا سابقاً
  

  :مثال 
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HTTP/1.1 200 OK -the satus line   
Date: Mon; 1st Nov 1999, 16:12:23 GMT -general header   
Server : Apache/1.3.12 (Unix) (SUSE/Linux) PHP/4.0.2 -the response   
Last-modified: Fri, 29 Oct 1999, 12:08:03 GMT -Entity Header   

  
ول ناقشناه والسطر الثاني مفهوم من غير شرح ، السطر الثالث يقوم بتحديد البرنامج تبع السيرفر ونوعه ونظام التشغيل القـائم عليـه   السطر األ
  .  ةو تجديد الصفحأت تم فيه تعديل خر وقآخير يقوم بتعريف والسطر األ

  
   . وهذا يعتمد على نوع الشي المطلوب من السيرفر ةو معلومات مختلفأكثر من هذه المعلومات أقد يحتوي الهيدر على : مالحظة 

  
3 - Http Body  
رنت بتفسيرها وتحويلها تنويقوم مستعرض اال HTMLـال كوديحتوي على  HTTP response Bodyـن الإالطلب بنجاح ، ف ةذا تم معالجإ
  . التي تراها  ةالنهائي ةلى الصفحإ
  
  من ذلك كله ؟  PHPـين سكربت الأ
  .السيرفر لهذا الطلب  ةاستجاب ةمن السيرفر وكيفي ةرسال المستعرض طلب صفحإ ةعن طريق ةجيد ةن لدينا مفهوميصبح اآلأ
  

بشكل جيد  ةبرمج ةنها لغأب htmlـ، النسطيع وصف ال html كودو php دكونص و : شياءأ ةيتكون من ثالث phpـن سكربت الأتكلمنا عن 
 كـود عليها مثل الجـداول والفريمـات ب   htmlنها تضيف قدرات أل Scripting Language سكربتات ةلغ phpـن الأن نقول أونستطيع 
html  ـال كودبداخلphp ن الفـرق  أستثناء إسكربت والفجول بيسك سكربت ب معها مثل الجافا لفاًآك لغات تسمي لغات سكربتات قد تكون متاهن

  . فح الذي يستعرضها صي السيرفر ويمكنك تخصيص المتأتعتمد على جهة المزود  ةلغ phpـن الأهو  phpـبينها وبين ال
و أ phpل كما هـو  ظمتداد الملفات يإن أفيها ضمن قواعد لذلك لكي نستطيع تشغيلها ولكننا الننسي  phpـنضمن سكربتات ال htmlـتجعلنا ال
php3  ةالترجم تبةرسال السكربت الى مكإبدون تغير فيه لكي يتم )scripting engine (لـى  إالسكربت  ةالتي تقوم بترجمhtml )نـك  أك

  )  و العكسأنجليزي تترجم من عربي إل



8 
 

  
   : Executionـو ال parsingـمفهوم ال
  :و عمليتين ألى قسمين إ phpالذي يقوم بها سيرفر  ةالترجم ةن نقسم عمليأممكن 

وامـر وقواعـد   ولكنه تدقيق في األ ةبالمائ ةئان السكربت صحيح مأوهذا اليضمن  ةوال بفحص قواعد اللغأن السيرفر يقوم أهي  :ولى األ ةمليعال
   Parsingـوهذا مايسمونه بال ةاللغ

  .  Execution ـمايسمي بال وهذا html كودخراجه على شكل إتنفيذ السكربت بعدها و يه:  ةالثانيالعملية 
  

  :ن السكربتات نوعين أوهو  معروفاً مراًأن نقول أبقي 
  
  وهو ماينفذ من جهة المزود  - 1

Server –Side scripting   
  ) . صفحة انترنت(ماينفذ من جهة المستعرض  - 2
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