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תכנות בסביבת האינטרנט

תכנות "חסר מצב"
ומשתנים גלובליים
שרת חסר מצב )(stateless
שרת ברשת האינטרנט חייב לתת שרות להרבה לקוחות בזמ קצר .כדי לא ליצור עומס על השרת ,ההתקשרות
בי השרת ומחשב הלקוח נוצרת ברגע שהתקבלה הבקשה התקבל אובייקט  requestממחשב הלקוח,
ומסתיימת כשמולאה הבקשה נשלח אובייקט .response
ההתקשרות נוצרת תמיד ביוזמת הלקוח.
השרת הינו תוכנת מחשב ,וכמו לכל תוכנה יש לו מצב  .stateמצב התוכנה הינו שילוב של ההוראה המבוצעת
ברגע מסוי ומצב תאי הזיכרו שבה משתמשת התוכנה כדי למלא את בקשת הלקוח .כשמסתיי הקשר בי
השרת והלקוח ,נמחק המידע שהיה בתאי הזיכרו והשרת אינו "זוכר" את מחשב המשתמש .stateless
לשיטת "חוסר המצב" יש חיסרו  .מחשב לקוח שבמהל ההתקשרות לאתר יוצר הרבה בקשות request
)למשל גלישה מד לד ( חייב לספק לשרת שוב ושוב את אות פרטי  .למשל :כתובת מחשב הלקוח אליו יש
להחזיר נתוני  ,ש המשתמש וסיסמת ההתחברות וכד' .לצור זה קיימי משתני גלובליי )כלליי ( מסוג
 session, applicationו .cookies

application
אובייקט שנועד לשמור מידע גלובאלי )כללי( ברמת האפליקציה ,ומשמש כדי לשתף מידע בין כל
המשתמשים בה.
שימוש :מונה מבקרים ,פורום ,צ'ט ,סקרים וכד'.

session
אובייקט שנוצר עבור כל משתמש בנפרד .לכל אובייקט מוצמד מידע מזהה הכולל את כתובת ה ip
של מחשב הלקוח  +ה  usernameשלו.
ריבוי קריאות לשרת בזמ קצר יוצר עומס של משתני  sessionעל השרת ולכ אובייקט אור החיי
של האובייקט מוגבל לזמ קצר.
שימוש :שמירת מידע על המשתמש )למשל באתרי קניות( ,שימרת ניקוד וכד'.
נית לשלוט על אור החיי של האובייקט.

cookies
קבצי  cookieה קבצי שנוצרי על ידי אתרי שבה ביקר המשתמש לצור אחסו פרטי גלישה
כגו העדפות אתרי או פרטי פרופיל .קוב  cookieבדומה לאובייקט  sessionנועד לשמירת פרטי
המשתמש/מחשב המשתמש לאור זמ  ,ולכ הוא נשמר במחשב המשתמש.
כשהמשתמש מתחבר לאתר בו ביקר בעבר ,נשלח בבקשת ה  requestפרטי ה  cookieהמתאי .
שימוש :זכירת פרטי ההתחברות והעדפות הגלישה.
חסרו  :המחשב יכול לבחור לחסו קבצי אלו.
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