
תחילת שיעור

השיעור מתחיל בשעה 18:30●
אני מבקש שבתחילת השיעור יהיו פתוחים:●

תיקיית ה-FTP שלנו○
תוכנת AMPPS פועלת ברקע○
○google chromeבשלוש לשוניות נפרדות ב wp-adminהאתר שלנו בפרוג וה ,directadminחשבון ה

תודה !



עושים סדר

לקוח, שרת, דומיין, אחסון, קידום
נעם געש, פרוג 2018
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מקומית●
השרת של פרוג●



ארכיטקטורת אתר וורדפרס

.HTTP השרת מחזיר תגובת ,HTTP תקשורת בין שרת ללקוח. לקוח שולח בקשת

PHP מריצה קוד PHP שפת SQL מריץ שאילתות SQL שרת

SQL שמבקש שאילתות PHP וורדפרס - קוד

כל שכבה משתמשת במה שמתחתיה



server-client model



תקציר העלילה

HTTP request



EXAMPLE - HTTP request

POST /index.php HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
Host: www.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 49
Accept-Language: en-us

licenseID=string&content=string&/paramsXML=string



שלב 1 - הדפדפן שולח בקשת HTTP לשרת

POST /cgi-bin/process.cgi HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 
6.1; WOW64; rv:40.0) 
Gecko/20100101 Firefox/40.1
Host: www.example.com
Content-Type: 
application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 49
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: Keep-Alive

licenseID=string&content=string&/par
amsXML=string



HTTP השרת מקבל בקשת

 ,HTTP POST Request ביקשו ממני בקשה מסוג
שהתקבלה בפורט 80.

 wamp / xamp / איזה מזל שהתקינו לי תוכנת
apache / lamp / ammp / mamp שתנחה אותי 

להתמודד עם הבקשה !



HTTP השרת מקבל בקשת

אני התוכנה של השרת !

קיבלתי בקשת HTTP, ואני מבצעת החלטה אילו 
קבצים לעבד.

wamp server



HTTP השרת מקבל בקשת

חדשות טובות! מצאתי קובץ PHP מתאים (:

עכשיו אקרא אותו שורה אחרי שורה, ואעבד אותו

wamp server



PHP

PHP Hypertext Preprocessing



<html>
<body>

<?php
echo 3+4;
?>

</body>
</html>

<html>
<body>

7

</body>
</html>



HTTP RESPOND

HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 19 Oct 2016 21:59:37 GMT
Server: Apache/2.2.14 (Win32)
Last-Modified: Wed, 22 Jul 2009 19:15:56 GMT
Content-Length: 33
Content-Type: text/html

<html>
<body>
<h1>Hello, World!</h1>
</body>
</html>



השרת מחזיר תגובת HTTP ללקוח

HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 19 Oct 2016 21:59:37 
GMT
Server: Apache/2.2.14 (Win32)
Last-Modified: Wed, 22 Jul 2009 
19:15:56 GMT
Content-Length: 33
Content-Type: text/html

<html>
<body>
<h1>Hello, World!</h1>
</body>
</html>



התחברות לוורדפרס



websitename/wp-admin

http://noam-gaash.co.il/prog/wp-admin/

http://localhost/wp-admin/

http://localhost/folder_name/wp-admin/

http://noam-gaash.co.il/prog/wp-admin/
http://localhost/wp-admin/
http://localhost/folder_name/wp-admin/


wp-admin



wp-admin

התחברות למערכת המשתמשים של הוורדפרס●
וורדפרס שומרת מידע על משתמשים שרשומים אליה במסד הנתונים●
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מה קורה פה?
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התחברות לוורדפרס



מסקנה wp-admin הוא דף 
PHP רגיל

עשוי בדיוק באותה הצורה כמו האתר עצמו



directadminהתחברות ל

?מה קורה פה
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מה לומדים ממבנה הקישור?
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מה לומדים ממבנה הקישור?

.1HTTP - פרוטוקול

.2HTTP פורט - 2222, ולא פורט 80 הרגיל המשמש בד"כ לתקשורת

http://noam.prog-sites.co.il:2222
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http://noam.prog-sites.co.il:2222

התקשורת היא תקשורת HTTP רגילה!●
●HTML הדפדפן מבקש, השרת מחזיר

http://noam.prog-sites.co.il:2222


directadminהתחברות ל



directadminהתחברות ל

●HTML תגלה לנו קוד ctrl+u לחיצה על ,directadminכשאנחנו ב
הגישה לdirectadmin מתבצעת דרך הדפדפן●
אנחנו לא ניגשים לאותו פורט. משמע - רכיב תוכנה אחר מטפל בבקשה ומציג לנו את ●

.directadminה
●.wp-adminאינה חלק מהאתר, בניגוד ל directadminמערכת ה



FTPהתחברות ל

מתבצעת לרוב בפורט 21●
●.HTTP לא פרוטוקול .FTP שימוש בפרוטוקול
●FTP - File Transfer Protocol - ר"ת



SQLהתחברות ל

בד"כ לא דרך האינטרנט.●
שרת הSQL יושב בדרך כלל על אותו המחשב, לכן ●

.localhost בד"כ בהתקנה נרשום
אם שרת הSQL יושב על אתר אחר (לא קורה ●

בדרך כלל), נציין בdatabase host את כתובת 
השרת הנ"ל.



SQLהתחברות ל

תוכנות SQL וPHP הן תוכנות נפרדות●
הSQL הוא הdatabase שלנו - מסד הנתונים●
בSQL יושב כל המידע של האתר●
לרוב אנחנו לא מעוניינים שהSQL יהיה על מחשב אחר, כי אין סיבה, אז למרות שמדובר ●

בשירותים נפרדים אנחנו שמים אותם באותו השרת.
תוכנות כמו wamp ammps xamp וכו' מאגדות בתוכן גם PHP וגם SQL בשביל שאנחנו ●

נוכל להיות עצלנים ולא להתקין פעמיים


