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 توضیحات کد

100 
دهد که بخش کننده باید به درخواست خود ادامه دهد. سرور زمانی این کد را نمایش میدرخواست

 .باشدها میاول درخواست را دریافت کرده و منتظر بقیٔه درخواست

101 
ها را داده و سرور در حال تأیید کردن انجام کننده به سرور درخواست تعویض پروتکلدرخواست

 .تعویض است

 .کندبه مرورگر، عملیات درخواستی را پردازش می ۱۰۲سرور با ارسال کد  102

 

 توضیحات کد

200 
باشد که سرور صفحه است. و این به این معنی میسرور با موفقیت درخواست را محاسبه کرده

 .استدرخواست شده را فراهم کرده

 .استر یک منبع جدید ایجاد کردهدرخواست موفقیت آمیز بوده و سرو 201

 .استسرور درخواست را پذیرفته، اما هنوز آن را محاسبه نکرده 202

203 
دهد که ممکن است مربوط سرور با موفقیت درخواست را محاسبه کرده، اما اطالعاتی را نمایش می

 .به منبع دیگری باشند

 .دهدسرور با موفقیت درخواست را محاسبه کرده، اما هیچ محتوی ای را نمایش نمی 204

205 
دهد. برخالف کد سرور با موفقیت درخواست را محاسبه کرده، اما هیچ محتوی ای را نمایش نمی

ه را تنظیم مجدد کند)برای مثال خالی کننده نمای پروند، این کد نیازمند این است که درخواست۲۰۴
 کردن یک فرم(



Amir Shokri  www.camelCase.ir 

 .استسرور با موفقیت درخواست دریافت جزئی را پردازش کرده 206

 

 توضیحات کد

3۰۰ 
ای بر اساس درخواست داده شده دارد. سرور ممکن است فعالیتی را بر های آمادهسرور فعالیت

کننده قادر هایی که درخواستکننده انتخاب کند یا ممکن است لیستی از فعالیتاساس درخواست
 .به انتخاب آن هاست نمایش دهد

3۰۱ 
است. هنگامی که سرور این پاسخ گری منتقل شدهطور دائم به مکان دیصفحه درخواست شده به

 .دهدکننده را به محل جدید انتقال میطور خودکار درخواستدهد بهرا نمایش می

3۰۲ 
کننده باشد، اما درخواستای در مکان دیگر میسرور در حال حاضر پاسخگو به در خواست صفحه

 .اده از مکان اصلی ادامه دهدهای آینده به استفباید برای درخواست

3۰3 
کننده باید درخواست جداگانٔه دریافت را به دهد که در خواستسرور هنگامی این کد را نمایش می

 .محل دیگری برای دریافت پاسخ دهد

3۰۴ 
هنگامی که سرور این پاسخ است. از هنگام آخرین درخواست، صفحٔه درخواست شده اصالح نشده

 .دهد، محتوی صفحه نمایش داده نخواهد شدرا نمایش می

3۰5 
تواند به صفحه درخواست شده دسترسی داشته باشد که از پراکسی کننده زمانی میدرخواست

 .استفاده کند

 وت که درخواست مبتنی بر تعویض پراکسیاست، با این تفا 3۰5این وضعیت همانند حالت کد  3۰6

 .کندعمل می 3۰۲این کد مشابه کد  3۰7
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 توضیحات کد

 .باشددرخواست نمی (Syntax) سرور قادر به تشخیص نحو ۴۰۰

۴۰۱ 
باشد. سرور ممکن است این پاسخ را برای الگین یک صفحه نمایش درخواست نیازمند تصدیق می

 .دهد

403 
درخواست معتبر است، اما سرور قادر به انجام عملیات نیست. کاربر ممکن است مجوزهای الزم 

 .برای یک منبع را نداشته باشد یا ممکن است نیاز به حساب کاربری خاصی باشد

404 
ای که در باشد. برای مثال اگر برای صفحهسرور قادر به پیدا کردن صفحه درخواست شده نمی

 .دهدسرور وجود ندارد درخواست شود، سرور اغلب این کد را نمایش می

 .متود مشخص شده در درخواست مجاز نیست ۴۰5

 .های محتوی درخواست شده نیستدرخواست شده قادر به پاسخ گویی به همراه مشخصهصفحه  ۴۰6

۴۰7 
کننده برای استفاده کند که درخواستباشد؛ اما مشخص میمی ۴۰۱این کد وضعیت مشابه کد 

دهد، همچنین به معنی نیاز به تصدیق دارد. زمانی که سرور این پاسخ را نمایش می پراکسی از
 .کننده باید از آن استفاده کندباشد که درخواستپراکسی ای می

 .استانتظار سرور برای درخواست به پایان رسیده ۴۰8

۴۰9 
است. سرور باید شامل اطالعاتی راجع به اجه شدهسرور برای انجام درخواست با ناسازگاری مو

 .ناسازگاری در درخواست باشد

۴۱۰ 
طور دائم حذف شده باشد. دهد که منبع درخواست شده بهسرور این پاسخ را هنگامی نمایش می

د ، برای منابعی که دیگر وجود ندارن۴۰۴باشد، اما گاهی اوقات به جای کد می ۴۰۴این کد مشابه کد 
 .شودبه کار برده می
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 .پذیردسرور درخواست را بدون طول محتوی فیلد هدر نمی ۴۱۱

 .استکننده در درخواست قرار داده مواجه نشدههایی که درخواست بهسرور با یکی از پیش شرط ۴۱۲

 .ور قادر به پردازش به دلیل بزرگی درخواست برای رسیدگی نیستسر  ۴۱3

 .النی استدر خواست شده برای پردازش توسط سرور بسیار طو یوآرال ۴۱۴

 .شودکننده پشتیبانی نمیدرخواست به شکلی است که توسط صفحه درخواست ۴۱5

۴۱6 
ای باشد که برای صفحه در دسترس نیست، سرور این کد وضعیت اگر درخواست برای محدوده

 .دهدنمایش می

 .باشدسرور قادر به مواجه شدن با انتظار فیلد هدر درخواست نمی ۴۱7

 

 توضیحات کد

 .باشدسرور با خطا مواجه شده و قادر به انجام درخواست نمی 5۰۰

5۰۱ 
قابلیت انجام درخواست را ندارد. برای مثال سرور ممکن است این کد را زمانی نمایش دهد سرور 

 .که قادر به شناسایی متود درخواست نباشد

 .استسرور مانند درگاه یا پراکسی عمل کرده و پاسخ اشتباهی از سرور باال دست دریافت کرده 5۰۲

5۰3 
باشد. )به دلیل این که برای تعمیر یا گرانبار شده یا از کار سرور در حال حاضر در دسترس نمی

 .باشدطور کل این وضعیت موقتی میافتاده(. به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88%D8%A8
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5۰۴ 
سرور مانند درگاه یا پراکسی عمل کرده و درخواست به موقع ای از سرور باال دست دریافت 

 .استنکرده

 .کندموجود در درخواست را پشتیبانی نمی HTTP سرور نگارش پروتکل 5۰5

 
 
 

 این فایل به صورت رایگان به اشتراک گذاشته شده است.


