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:المحاور

application serverمفهوم خادم التطبٌقات •

application serverمهام الـ  •

كيف يعمل مخدم التطبيقات•

•Type of application server



وهاى ًاىخ خاان هاي (: application server)خادم الذطتُقااح   - 1

السااُز ااازاح الذااٍ دسااوً اااٍ ةبااا ا اُاااى ة ااىادم الطتقااج 

اُز أًها دضان مهااًُااح خاشى وهبال اج ( middleware)الىسُطج 

( database servers)هائلااج ودقاان ةااُي خااىادم بىاناا  التُاًاااح 

.والوسذ  م الٌهائٍ ودزةظ ةٌُهوا



:application serverمهام الـ 

تحكم بكل نظام على حده ٌأن مخدم التطبٌقات  ستطٌع ٌ إذا كان هنالك أكثر من نظام ،1)

و لتخزٌن معلومات المستخدمٌن ( LDAP)برتوكول  application serverٌستخدم 2)

.مها فً عملٌة التحقق من صالحٌات المستخدمٌنداستخا

تحكم بهم من ٌ نشى أكثر من سٌرفر وٌستطٌع أن ٌ application serverكذلك  3)

admin)خالل لوحة تحكم واحدة  console ).

قوم بعمل صٌانة له وبشكل تلقائً ٌقوم بإٌقاف أحد السٌرفرات لكً ٌستطٌع أن ٌف       

application server  سٌقوم بتحوٌل أي مستخدم كان موجود على السٌرفر الذي

ستقوم بإٌقافه إلى سٌرفر أخر ٌعمل بشكل صحٌح



تحكم باالتصال مع قاعدة البٌانات ٌستطٌع أن ٌ application server ال  كذلك ( 4

لكً ٌتم استخدامها من قبل ( data source)من خالل إنشاء معرفات 

المبرمجٌن وبالتالً المبرمجٌن لن ٌتواصلوا بشكل مباشر مع قواعد البٌانات 

سٌقوم  application serverوبالتالً  application serverولكن من خالل 

. بالتحكم بهذا االتصال

وجود العدٌد من االتصاالت مع قواعد البٌانات فأن ٌمثالً فً حال أن أنه      

application server  لن ٌسمح لك بفتح إتصال جدٌد الن جمٌع االتصاالت مع

قواعد البٌانات وصلت لمرحلة االكتفاء ألنه فً حال لم ٌتحكم بهذه االتصاالت 

مع قواعد البٌانات قد ٌحصل لدٌك فً النظام ضغط وبالتالً انهٌار كامل للنظام 

(overloaded) .



 ٌقوم بحماٌة التطبٌقات الموجودة على السٌرفر الفعلً والتحكم بأحقٌة الوصول لها5)

( instance)مفٌد فٌه عملٌة إنشاء أكثر من  application serverوأٌضاً الـ 6)

( virtualization)بشكل سرٌع جداً فهو مفٌد فً عملٌة ( أكثر من نسخة للسٌرفر)

.

 load)ستقوم بتفعٌل موزع الحمل  للسٌرفروإذا كان لدٌك أكثر من نسخة  7)

balancer  ) وفً  سٌرفروكذلك ستكون التطبٌقات نفسها موجودة فً أكثر من

لم ٌعمل ٌتم تحوٌل المستخدم النهائً إلى السٌرفر الذي  السٌرفراتحال أن أحد 

.. السٌرفراتعلى مستوى ( clustering)ٌعمل وهنا بال شك البد من تفعٌل 





:َذطلب وجىد سالر هاىًاح وهٍ : طزَقج نول ه  م الذطتُقاح 

1- Client  :ودقذصز ههوذه نلً مرسال الطلب واسذقتال الٌادج.

2- Application Server (خااادم للذطتُقاااح : ) وَحذااىي نلااً جوُاان

.أٌ التزاهج ( Applications)الذطتُقاح 

3- Database Server (خادم لقىان  التُاًاح : ) وَحذاىي نلاً جوُان

.التُاًاح الوزاد الذباهل هبها

:تتم عملٌة االتصال بٌن هذه األطراف الثالثة بالتسلسل التالً

(  Application Server)بإرسال طلب إلى خادم التطبٌقات ( Client)ٌقوم العمٌل  -1

. httpعبر االنترنٌت وباستخدام برتوكول  المطلوبةلالستعالم عن البٌانات 

ٌقوم خادم التطبٌقات بإعداد األمر المناسب لتنفٌذ الطلب المرسل إلٌه ثم ٌرسل هذا  -2

(.Data Base Server)الطلب لخادم قواعد البٌانات 



ٌقوم خادم قواعد البٌانات بتجهٌز البٌانات المطلوبة ثـــــم ٌرسلها إلى خادم -3

.التطبٌقات

ٌقوم خادم التطبٌقات بتشكٌل البٌانات ووضعها فً صـــــورة مالئمة للعــــرض  -4

.httpباستخدام برتوكول  ثم ٌرسلها للعمٌل لٌتم عرضها للمستخدم على الشاشة

- clientتعمل بنموذج ال  :  مالحظة server

  مخدم قاعدة البياناتData Base Server:  م خان َا نن بىانا    ه وهى
التُاًاح نلً االًذزًُخ وهى هي أض ن وأشهز الو  هاح



:المحاور

web serverمفهوم خادم الوٌب •

كيف يعمل مخدم الويب•

•Type of web server

الفرق بين مخدم التطبيقات و مخدم الويب•



وهى السُزاز الذٌ َقن اٍ القلاب (: web server)سُزاز الىَب   -2

هي ةقُج السُزازاح والذٌ َقا م خ هاج الذصاوا واالدصاال ناي ةبا  

ةشال اقُقٍ ةاالسذباًج ةتقُاج الساُزازاح وهاى نتاارث ناي جهااس 

خشى ومدارث الوحذىي الزبوٍ لوىابن وخ هاح هذب دث وَقاىم ةبولُاج 

اسذالم طلتاح هذصوحاح االًذزًخ للىصىل ملاً هىبان هحا د وجلاب 

والحاازن نلااً مَصاااله ملااً  ةااهذلااا الوىباان هااي الااذافزث الوزاقااج 

ذو  (HTTP)الحاسااىا الااذٌ طلتااه ةاسااذ  ام خاا هاح التزودىفااىل 

.80الوٌوذ 

 َبالج طلتاح الhttp   ةاإلجاةج نلُها ةصوحاحhtml  .





فً المتصفح بعد ذلك عند ضغط زر   urlبكتابة عنوان   clientٌقوم ال  أنبمجرد  -1

enter   ٌرسل طلبrequest http  إلى مخدم الوٌب عبر شبكة االنترنٌت

 clientوٌعٌد إرسال المعالجة إلى ال    http  requestمخدم الوٌب ٌعالج طلب ال  -2

و بعدها http  (http response. )بواسطة برتوكول   htmlعلى شكل صفحة  

. clientٌظهر المحتوى عند ال 

- clientٌعمل بنموذج ال  :  مالحظة server





 ؟ web serverو  application serverما الفرق بين 

application server  عادة ٌوجد بداخلهweb server ولكن  ،وأشٌاء أخرى

web server  فهو خادم ٌقوم فقط باستالم طلبات(http ) وتنفٌذها وإعادة النتٌجة

.( المتصفح)للمستخدم النهائً 

وله إمكانٌات  web serverهو أكبر بكثٌر من  application serverفبالتالً

كثٌرة جداً 



The End


