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ROZDZIAĤ 3.

Nagĥówki

W poprzednich rozdziaäach przedstawiäam róĔne prezentacje formatu HTTP
i wyjaĈniäam, Ĕe w Ĕñdaniach i odpowiedziach sieciowych jest przesyäanych
znacznie wiöcej informacji niĔ to, co znajduje siö w ich treĈci gäównej.
OczywiĈcie, treĈè jest najwaĔniejsza i zazwyczaj istotna dla uĔytkownika, ale
nagäówki równieĔ przenoszñ kluczowe informacje, dziöki którym moĔliwa
jest efektywna komunikacja miödzy klientem i serwerem. Gdyby porównaè
treĈè Ĕñdania do listu zawierajñcego gotówkö, to nagäówki byäyby adresem,
znaczkiem i np. instrukcjñ „Otworzyè dnia…” (rysunek 3.1).

Rysunek 3.1. Koperta ze znaczkiem, adresem i stemplem pocztowym

Te dodatkowe informacje sprawiajñ, Ĕe treĈè dotrze w odpowiednie miejsce,
oraz stanowiñ dla adresata instrukcjö, jak naleĔy siö z nimi obchodziè.
31
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Nagĥówki Ŝédaħ i odpowiedzi
Wiele nagäówków HTTP moĔe wystöpowaè zarówno w Ĕñdaniach, jak i odpowiedziach. Ale niektóre sñ przydatne tylko albo w jednych, albo w drugich.
PoniĔej znajdujñ siö przykäady prawdziwych nagäówków Ĕñdaþ i odpowiedzi z mojej strony internetowej (http://www.lornajane.net/) i przeglñdarki
Chrome.
Nagäówki Ĕñdaþ:
GET / HTTP/1.1
Host: www.lornajane.net
Connection: keep-alive
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/537.19 (KHTML, like Gecko)
Chrome/25.0.1323.1 Safari/537.19
Accept-Encoding: gzip,deflate,sdch
Accept-Language: en-GB,en-US;q=0.8,en;q=0.6
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,+;q=0.3

Nagäówki odpowiedzi:
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache/2.2.14 (Ubuntu)
X-Powered-By: PHP/5.3.2-1ubuntu4.11
X-Pingback: http://www.lornajane.net/xmlrpc.php
Last-Modified: Thu, 06 Dec 2012 14:46:05 GMT
Cache-Control: no-cache, must-revalidate, max-age=0
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 25279
Date: Thu, 06 Dec 2012 14:46:05 GMT
X-Varnish: 2051611642
Age: 0
Via: 1.1 varnish
Connection: keep-alive

W odpowiedzi znajduje siö nagäówek Content-Type, który byäby obecny takĔe
w Ĕñdaniu, gdyby byäo ono typu POST. Takie wielozadaniowe nagäówki
nazywajñ siö nagäówkami jednostek (ang. entity header) i dotyczñ treĈci
przesyäanej w Ĕñdaniu lub odpowiedzi HTTP. Do nagäówków wysyäanych
tylko w Ĕñdaniach zaliczajñ siö User-Agent, Accept, Authorization i Cookie.
Natomiast nagäówek Set-Cookie jest wäaĈciwy tylko odpowiedziom.

Najczýļciej uŜywane nagĥówki HTTP
W poprzednich przykäadach przedstawiäam parö najczöĈciej uĔywanych nagäówków HTTP. Teraz w kolejnych kilku podrozdziaäach przyjrzymy siö
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tym nagäówkom, które najczöĈciej spotyka siö podczas pracy z róĔnymi
interfejsami API. PokaĔö Ci, jak wysyäaè i odbieraè róĔne typy nagäówków
z poziomu PHP, aby je poprawnie obsäugiwaè we wäasnych aplikacjach.

Nagĥówek User-Agent
Nagäówek User-Agent przekazuje informacje o kliencie, który wysäaä Ĕñdanie
HTTP. NajczöĈciej jest to klient programowy. Spójrz na poniĔszy nagäówek:
User-Agent Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.4; en-gb; SonyEricssonSK17i
Build/4.0.2.A.0.62) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
Safari/533.1

Jak sñdzisz, z jakiego urzñdzenia wysäano to Ĕñdanie? Pewnie myĈlisz, Ĕe wysäaäam je z telefonu Sony Ericsson z Androidem… i jest to caäkiem moĔliwe.
Ale równie dobrze ktoĈ mógä uĔyè poniĔszego polecenia Curl:
curl -H "User-Agent: Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.4; en-gb;
SonyEricssonSK17i Build/4.0.2.A.0.62) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko)
Version/4.0 Mobile Safari/533.1" http://requestb.in/przyklad

Nie da siö z caäñ pewnoĈciñ stwierdziè, czy takie Ĕñdanie jak powyĔsze rzeczywiĈcie pochodzi z telefonu z Androidem czy raczej tylko z czegoĈ, co siö
pod taki telefon podszywa. Na podstawie tych informacji moĔna wysäaè
odpowiedĒ — w sumie, jeĈli ktoĈ chce udawaè maäy telefon z systemem
Android, to naleĔy mu odpowiedzieè treĈciñ przeznaczonñ dla takiego
urzñdzenia. Ale trzeba teĔ sobie uĈwiadomiè, Ĕe nagäówek User-Agent nie
moĔe byè uĔywany do Ĕadnych waĔnych spraw, np. definiowania wäasnego
nagäówka w celu uwierzytelnienia uĔytkownika. Jak wszystkie dane z zewnñtrz, nagäówek ten moĔe zostaè zmanipulowany i naleĔy traktowaè go
podejrzliwie.
W PHP moĔna zarówno przetwarzaè, jak i wysyäaè nagäówek User-Agent. Oto
przykäad wysäania go przy uĔyciu strumieni:
<?php
$url = 'http://localhost/book/user-agent.php';
$options = array(
"http" => array(
"header" => "User-Agent: zaawansowany magiczny klient HTTP"
)
);
$page = file_get_contents($url, false , stream_context_create($options));
echo $page;
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W podobny sposób w Ĕñdaniu moĔna ustawiè dowolne nagäówki. Analogicznie teĔ moĔna je odebraè, stosujñc takie samo podejĈcie. Wszystkie
potrzebne dane znajdujñ siö w tablicy $_SERVER. A w przedstawionym
przykäadzie zawartoĈè nagäówka User-Agent moĔna sprawdziè w elemencie
$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"].
Oto prosty przykäad:
<?php
echo "To ĝÈdanie zostaïo wysïane przez: "
. filter_var($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], FILTER_SANITIZE_STRING);

W pracy z urzñdzeniami przenoĈnymi czösto uĔywa siö takich nagäówków
jak User-Agent w poäñczeniu z bibliotekñ WURFL (http://wurfl.sourceforge.net/)
w celu wykrywania moĔliwoĈci sprzötu i odpowiedniego dostosowywania
dla niego treĈci. Natomiast w przypadku interfejsów API lepiej jest oczekiwaè,
Ĕe klienty uĔyjñ róĔnych nagäówków, Ĕñdajñc odpowiednich dla siebie typów treĈci, zamiast decydowaè o tym w sposób centralny.

Nagĥówki do negocjacji treļci
Nagäówek Content-Type säuĔy do okreĈlania formatu danych przesyäanych
w treĈci Ĕñdania. Dziöki temu odbiorca wie, jak rozszyfrowaè otrzymane informacje. Pokrewny nagäówek Accept säuĔy do okreĈlania przez klienta, jaki
rodzaj treĈci jest dopuszczalny. Innymi säowy, za pomocñ tego nagäówka
klient moĔe poinformowaè serwer, jakñ treĈè jest w stanie obsäuĔyè. PoniĔej
znajduje siö pokazywany juĔ wczeĈniej przykäadowy nagäówek Accept zazwyczaj wysyäany przez przeglñdarkö Google Chrome:
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8

Przy odczytywaniu nagäówka Accept kaĔdñ z wartoĈci oddzielonych przecinkami naleĔy traktowaè jako osobnñ jednostkö. W powyĔszym nagäówku
klient podaä nastöpujñce preferencje dotyczñce typów treĈci:
x text/html,
x application/xhtml+xml,
x application/xml,
x */*.

JeĈli dostarczone dane bödñ w jednym z tych formatów, to nasz klient je rozpozna. Ale dwa ostatnie elementy zawierajñ dodatkowe informacje: wartoĈè q. OkreĈla ona, jak bardzo poĔñdany jest dany rodzaj treĈci. WartoĈè
domyĈlna w tym przypadku to q=1.
34
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Ostatni punkt zawiera typ treĈci */*. Gwiazdki to symbole wieloznaczne,
co oznacza, Ĕe przeglñdarka Chrome rzekomo potrafi obsäuĔyè kaĔdy rodzaj
treĈci — wydaje siö to maäo prawdopodobne. JeĈli ktoĈ wymyĈli wäasny format rozpoznawany tylko przez jego klienta i serwer, to przeglñdarka Chrome
sobie z nim nie poradzi, wiöc zapis */* jest mylñcy.
UĔycie nagäówków Content i Content-Type do informowania o tym, jakiego rodzaju treĈè rozpoznaje klient i co w rzeczywistoĈci zostaäo wysäane, nazywa siö
negocjowaniem treĈci. Dziöki temu, Ĕe negocjacje formatów sñ prowadzone
za poĈrednictwem nagäówków, metadane nie mieszajñ siö z rzeczywistymi
informacjami, co miaäoby miejsce, gdyby oba rodzaje parametrów byäy przesyäane w treĈci gäównej lub adresie URL Ĕñdania. Ogólnie rzecz biorñc, nagäówki sñ dobrym rozwiñzaniem.
Negocjowaè moĔna nie tylko treĈè. W jednym z wczeĈniejszych przykäadów
znajdujñ siö nastöpujñce nagäówki:
Accept-Encoding: gzip,deflate,sdch
Accept-Language: en-GB,en-US;q=0.8,en;q=0.6
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,+;q=0.3

Ilustrujñ one inne rodzaje negocjacji, np. dotyczñce kodowania obsäugiwanego przez klienta, preferowanych jözyków oraz zestawów znaków. Na podstawie tych informacji moĔna odpowiednio sformatowaè odpowiedĒ, aby
byäa optymalna dla danego rodzaju urzñdzeþ.

Przetwarzanie nagĥówka Accept
Zobaczmy, jak poprawnie powinno siö przetwarzaè nagäówek Accept. KaĔdy
taki nagäówek zawiera listö oddzielonych przecinkami wartoĈci; niektóre
z nich zawierajñ dodatkowo parametr q, okreĈlajñcy priorytetowoĈè. Brak
tego parametru odczytuje siö tak, jakby byä ustawiony na 1. Wróèmy do
przykäadu nagäówka Accept z mojej przeglñdarki. MoĔna go rozbiè na poszczególne czöĈci, sprawdziè ich priorytet, a nastöpnie odpowiednio posortowaè. PoniĔej znajduje siö przykäadowa funkcja zwracajñca tablicö obsäugiwanych formatów w kolejnoĈci od najbardziej poĔñdanego:
<?php
function parseAcceptHeader() {
$hdr = $_SERVER['HTTP_ACCEPT' ];
$accept = array();
foreach (preg_split('/\s*,\s*/' , $hdr) as $i => $term) {
$o = new \stdclass;
$o->pos = $i;
if (preg_match(",^(\S+)\s*;\s*(?:q|level)=([0-9\.]+),i" , $term, $M)) {
$o->type = $M[1];
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$o->q = (double)$M[2];
} else {
$o->type = $term;
$o->q = 1;
}
$accept[] = $o;
}
usort($accept, function ($a, $b) {
/* pierwsza warstwa: wygrywa najwyĪsza wartoĞü wspóáczynnika q */
$diff = $b->q - $a->q;
if ($diff > 0) {
$diff = 1;
} else if ($diff < 0) {
$diff = - 1;
} else {
/* jeĞli wystąpi remis, wygrywa pierwszy na liĞcie */
$diff = $a->pos - $b->pos;
}
return $diff;
});
$accept_data = array();
foreach ($accept as $a) {
$accept_data[$a->type] = $a->type;
}
return $accept_data;
}

Przeglñdarki mogñ wysyäaè róĔne nagäówki i wynik ich analizy za
pomocñ powyĔszego kodu moĔe byè inny niĔ przedstawiony tutaj.

Dla nagäówka Accept wysäanego przez mojñ przeglñdarkö otrzymaäam nastöpujñcy wynik:
array(4) {
["text/html" ] =>
string(9) "text/html"
["application/xhtml+xml" ] =>
string(21) "application/xhtml+xml"
["application/xml" ] =>
string(15) "application/xml"
["*/*" ] =>
string(3) "*/*"
}

Na podstawie tych informacji moĔna wywnioskowaè, w jakim formacie najlepiej odesäaè dane. PoniĔej znajduje siö prosty przykäadowy skrypt wywoäujñcy funkcjö parseAcceptHeader(), przeglñdajñcy formaty w celu sprawdzenia,
które potrafi obsäuĔyè, i wysyäajñcy informacje w odpowiedniej formie:

36

_

Rozdziaĥ 3. Nagĥówki

Kup książkę

Poleć książkę

<?php
$data = array ("greeting" => "CzeĂÊ, " , "name" => "Lorna" );
$accepted_formats = parseAcceptHeader();
$supported_formats = array("application/json" , "text/html" );
foreach($accepted_formats as $format) {
if(in_array($format, $supported_formats)) {
// uĪycie tego formatu
break;
}
}
switch($format) {
case "application/json" :
header("Content-Type: application/json" );
$output = json_encode($data);
break;
case "text/html" :
default:
$output = "<p>" . implode(',' , $data) . "</p>" ;
break;
}
echo $output;

Nagäówek Accept moĔna przetwarzaè na bardzo wiele sposobów (i wszystkie
te techniki moĔna teĔ stosowaè do przetwarzania nagäówków Accept-Language,
Accept-Encoding oraz Accept-Charset), ale bardzo waĔne jest, by robiè to poprawnie. Jak duĔe znaczenie ma analiza nagäówka Accept, moĔna przeczytaè
we wpisie The Accept Header (Nagäówek Accept) na blogu Chrisa Shifletta,
pod adresem http://shiflett.org/blog/2011/may/the-accept-header. Funkcja parseAcceptHeader() zostaäa napisana gäównie na podstawie komentarzy znajdujñcych siö pod tym wpisem. MoĔesz uĔyè tej funkcji, biblioteki PHP typu mimeparse (https://github.com/ramsey/mimeparse), wäasnego rozwiñzania
lub narzödzia dostöpnego w systemie szkieletowym. NajwaĔniejsze jest to,
aby nagäówek byä przetwarzany poprawnie, a nie np. przy uĔyciu funkcji
do porównywania äaþcuchów.

Demonstracja nagĥówków Accept przy uŜyciu Curl
PoniĔej znajduje siö kilka przykäadów wywoäania za pomocñ polecenia Curl
tego samego adresu URL, ale przy uĔyciu róĔnych nagäówków Accept, aby
otrzymaè róĔne odpowiedzi:
curl http://localhost/book/hello.php
CzeĂÊ, Lorna
curl -H "Accept: application/json" http://localhost/book/hello.php
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{"greeting":"CzeĂÊ, ","name":"Lorna"}
curl -H "Accept: text/html;q=0.5,application/json"
http://localhost/book/hello.php
{"greeting":"CzeĂÊ, ","name":"Lorna"}

JeĈli chcesz wysäaè te Ĕñdania z poziomu PHP, to moĔesz ustawiè odpowiednie nagäówki przy tworzeniu Ĕñdania. PoniĔej znajduje siö przykäad napisany przy uĔyciu rozszerzenia PHP curl, wysyäajñcy takie same Ĕñdania jak
poprzednio:
<?php
$url = "http://localhost/book/hello.php";
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, array(
"Accept: text/html;q=0.5,application/json" ,
));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$response = curl_exec($ch);
echo $response;
curl_close($ch);

Liczba obsäugiwanych nagäówków zaleĔy od konkretnej aplikacji. Dobrym
pomysäem jest oferowanie róĔnych typów treĈci, takich jak JSON i XML,
a nawet czystego tekstu. Wszystko zaleĔy od rodzaju programu i potrzeb
jego uĔytkowników. Ale jeĈli zdecydujesz siö wprowadziè obsäugö róĔnych
typów treĈci, to wiesz juĔ, jak to najlepiej zrobiè.

Zabezpieczanie Ŝédaħ
za pomocé nagĥówka Authorization
Nagäówki mogñ dostarczaè informacje pozwalajñce na zidentyfikowanie uĔytkownika. Oddzielenie ich od danych aplikacji wszystko upraszcza i czösto
sprawia, Ĕe aplikacja jest bezpieczniejsza. JeĈli chodzi o bezpieczeþstwo
uĔytkowników interfejsów API, to do usäug sieciowych majñ zastosowanie
wszystkie techniki stosowane przy zabezpieczaniu serwisów internetowych.
Nie trzeba wymyĈlaè niczego nowego, choè nieraz widziaäam, jak ktoĈ
wynajdywaä koäo na nowo, zamiast uĔywaè juĔ gotowych standardów.

Podstawowe uwierzytelnianie HTTP
Jednym z najprostszych sposobów na zabezpieczenie strony internetowej
jest uĔycie podstawowego uwierzytelniania HTTP. Polega ono na przesyäaniu w nagäówku Authorization kaĔdego Ĕñdania zaszyfrowanych danych
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poĈwiadczajñcych uĔytkownika. Zasada dziaäania tej techniki jest bardzo
prosta: klient otrzymuje nazwö uĔytkownika i hasäo i wykonuje nastöpujñce
czynnoĈci:

1. ãñczy nazwö uĔytkownika i hasäo w äaþcuch nazwauĝytkownika:hasïo.
2. Koduje wynik w formacie Base64.
3. Wysyäa dane w nagäówku, np. Authorization: Basic ïañcuch w formacie
base64.

4. Jako Ĕe tokeny sñ przesyäane w postaci tekstowej, powinno siö uĔywaè
protokoäu HTTPS.

W opisany sposób moĔna utworzyè nagäówek röcznie albo uĔyè specjalnych wbudowanych narzödzi. PoniĔej znajduje siö przykäad napisany przy
uĔyciu rozszerzenia curl, wysyäajñcy do strony Ĕñdanie pod ochronñ podstawowego uwierzytelniania:
<?php
$url = "http://localhost/book/basic-auth.php";
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC ) ;
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "user:pass" );
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$response = curl_exec($ch);
echo $response;
curl_close($ch);

W jözyku PHP wszystkie potrzebne informacje moĔna znaleĒè w zmiennej
superglobalnej $_SERVER. JeĈli uĔywane jest podstawowe uwierzytelnianie,
nazwö uĔytkownika i hasäo moĔna znaleĒè odpowiednio w elementach
$_SERVER["PHP_AUTH_USER"] i $_SERVER["PHP_AUTH_PASSWORD"]. JeĔeli ktoĈ wyĈle
Ĕñdanie bez danych poĈwiadczajñcych lub z niepoprawnymi informacjami,
serwer zamiast Ĕñdanej treĈci moĔe zwróciè kod statusu 401 Unauthorized.

OAuth
Innñ metodñ zabezpieczania serwisów internetowych, przydatnñ szczególnie wtedy, gdy jakiĈ zewnötrzny odbiorca pobiera dane naleĔñce do
uĔytkownika, jest OAuth (http://oauth.net/). OAuth to standardowa technika umoĔliwiajñca konsumentowi udostöpnienie innemu uĔytkownikowi
swoich danych, które sñ przechowywane przez dostawcö, z którym uĔytkownik ten jest w jakiĈ sposób powiñzany, bez podawania hasäa. UĔytkownik
wchodzi na stronö dostawcy w celu weryfikacji swojej toĔsamoĈci i przydzielenia praw dostöpu odbiorcy i moĔe cofnñè te uprawnienia w dowolnym
Najczýļciej uŜywane nagĥówki HTTP

Kup książkę

_

Poleć książkę

39

momencie. W metodzie tej dostawca moĔe odróĔniè Ĕñdania wysyäane przez
uĔytkownika od Ĕñdaþ wysyäanych przez coĈ lub kogoĈ innego w imieniu tego uĔytkownika.
Szczegóäowy opis protokoäu OAuth wykracza poza tematykö tej ksiñĔki
(jeĈli chcesz dowiedzieè siö wiöcej na jego temat, moĔesz siögnñè np. po ksiñĔkö Getting Started with OAuth 2.0 wydawnictwa O’Reilly). Wspominam o nim,
poniewaĔ wykorzystuje on nagäówek Authorization i jest powszechnie
uĔywany w róĔnych API.

Nagĥówki niestandardowe
Jak prawie kaĔdy aspekt protokoäu HTTP, zestaw dostöpnych nagäówków
nie jest staäy. JeĈli ktoĈ chce przesäaè informacje, dla których nie ma odpowiedniego nagäówka, to moĔe wymyĈliè wäasny. Jedynym warunkiem jest,
aby nazwy takich niestandardowych nagäówków poprzedziè znakami X-.
Dobrym przykäadem, który czösto moĔna spotkaè w sieci, jest narzödzie
Varnish (https://www.varnish-cache.org/), dodajñce do odpowiedzi wäasne nagäówki. Zainstalowaäam je takĔe w swoim serwisie, dziöki czemu w Ĕñdaniach
znajdujö nastöpujñce informacje:
HTTP/1.1 302 Found
Server: Apache/2.2.14 (Ubuntu)
Location: http://www.lornajane.net/
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Length: 288
Date: Tue, 11 Dec 2012 15:53:46 GMT
X-Varnish: 119643096 119643059
Age: 5
Via: 1.1 varnish
Connection: keep-alive

Ten dodatkowy nagäówek X-Varnish stanowi dowód, Ĕe Ĕñdanie zostaäo obsäuĔone przez narzödzie Varnish. Nie jest to oficjalny nagäówek i dlatego
przed jego nazwñ znajdujñ siö znaki X-. W interfejsach API dostöpnych w sieci
moĔna znaleĒè wiele róĔnych nagäówków tego typu. Innym doskonaäym
przykäadem jest serwis GitHub (http://developer.github.com). Oto, jakñ odpowiedĒ
otrzymujö, gdy wyĈlö Ĕñdanie listy repozytoriów zwiñzanych z moim kontem
(http://api.github.com/users/lornajane/repos):
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Tue, 11 Dec 2012 16:01:00 GMT
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Connection: keep-alive
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Status: 200 OK
X-Content-Type-Options: nosniff
Cache-Control: public, max-age=60, s-maxage=60
X-GitHub-Media-Type: github.beta
X-RateLimit-Limit: 60
Content-Length: 106586
Last-Modified: Sat, 01 Dec 2012 11:23:32 GMT
Vary: Accept
X-RateLimit-Remaining: 59
ETag: "8c0bde8e577f52c7f68de5d7099e041b"

W przykäadzie tym znajduje siö kilka niestandardowych nagäówków, ale
na szczególnñ uwagö zasäugujñ te zbudowane wg wzoru X-RateLimit-*, które
sprawdzajñ, czy nie jest wysyäanych zbyt wiele Ĕñdaþ. Przy uĔyciu takich
niestandardowych nagäówków miödzy klientem i serwerem moĔna przesäaè
dodatkowe dane, które nie naleĔñ do treĈci gäównej. Dziöki temu Ĕadne informacje nie mieszajñ siö ze sobñ.
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