ﭘﺮ وﺗ ﮑ ﻞ  HTTP v2در ﺣ ﺎل آﻣ ﺎد ه ﺳ ﺎزی و ﺑ ﻬﺮ ه ﺑﺮداری ) ﻧﺴ ﺨﻪ
ﭼ ﺎﭘﯽ(

ﺣﺘﻤـًﺎ دﯾﺪﯾـﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ رو ﺑـﺎز ﮐﻨﯿﻢ اول آدرس از  Http://اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی Hyper text Transfer
 Protocolﻫﺴﺖ و اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ در ﻻﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ  OSIدر اﻧﻮاع ﻣﺮورﮔﺮ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤًﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ داره و ﺻـﻔﺤﺎت وب رو ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻢ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ.
اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ  ۰٫۹ﺑﻮد و در ﺳـﺎل  ۱۹۹۱ﻋﺮﺿﻪ ﺷـﺪ و در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺲ از آن ﻧﺴـﺨﻪ  ۱٫۰ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  HTTP/1.0در ﺳﺎل  ۱۹۹۶ﺑﻪ
ﺻﻮرت رﺳـﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ در ﺳﺎل  1999اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﻢ ﻧﺴـﺨﻪ  1.1ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و از ﺳﺎل
 1999ﻫﯿـﭻ آﭘـﺪﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻧﺴـﺨﻪ  2اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ آﻣـﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺷـﺪه و ﮐـﺎرﺑﺮان ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻًﺎ دﻧﯿﺎی وب و
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﻦ ورژن ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی اون ﻫﺴﺖ  ،ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﮐﺪ ﻫﺎ  ،ﻣﺘﺪ
ﻫﺎی ﺑﻪ روز ﺷﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺧﻠﯽ  URLﻫﺎ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ رو اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺳﺮورﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت و
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻼﯾﻨﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮور ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از  Spdy) SPDYﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ از ﺳﺎل  2009ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ( ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ) (Requestرا در ﯾﮏ  Connectionﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺳﺮور ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ  Httpﻧﺴﺨﻪ  1از ﯾﮏ ﻻﯾﻦ ﺑﺮای ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺘﺎﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ  ،ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﻫﺪر و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی درﺧﻮاﺳﺖ در  HTTP2ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﻤًﺎ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم  6و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  Firefox 13ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻘﯽ ﻣﺮورﮔﺮ ﻫﺎ را دارد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﻫﺎ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ  SPDYاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ا ﮐﻨﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﻣﻤﯿﺰی ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎل  2016ﭘﺮوﺗﮑﻞ  HTTP 1ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ  HTTP 2ﺳﻮﺋﯿﭻ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﻮﻓﻖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ا ﻧﺠ ﻤ ﻦ ﺗﺨ ﺼ ﺼ ﯽ ﻓ ﻨ ﺎ و ر ی ا ﻃ ﻼ ﻋ ﺎ ت ا ﯾ ﺮ ا ن
ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ

