ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﮑﺲ ﺳﺮور ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ارﺳﺎل ﻓﮑﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
د ﺳﺘﮕﺎه ﻓﮑﺲ ﺳﺮور  myFAXﯾﮏ ﻓﮑﺲ ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣ ﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ  .وﻗﺘ ﯽ ﮐﻪ ﺣﺮف از ﻓﮑﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﻣ ﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ ﯾﻌﻨ ﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ دارا ي IPﺑﻮده
و ﻫﺮ د ﺳﺘﮕﺎﻫ ﯽ ﮐﻪ دارا ي  IPﻣ ﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ را ﻣ ﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .

دﺳﺘﮕﺎه ﻓﮑﺲ ﺳﺮور  myFAXﯾﮏ ﻓﮑﺲ ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺮف از ﻓﮑﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ داراي
 IPﺑﻮده و ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ داراي  IPﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .
از ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻓﮑﺲ ﺷﺒﮑﻪ اي  myFAXﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﮑﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺗـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آن ارﺳﺎل ﻓﮑﺲ از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﮑﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .

راه اﻧﺪازي ﻓﮑﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﮑﺲ ﺳﺮور  myFAXﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﻮي ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷـﺒﮑﻪ ﻓﮑﺲ ﺳـﺮور آدرس  IPآدرس  Gatewayو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  DNSﺧﻮد را ﺛﺒﺖ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﮑﺲ ﺷﺒﮑﻪ اي ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﺑﺰار  Pingﮐﻪ در ﻣﻨﻮي  Toolsﻓﮑﺲ ﺳﺮور آﻣﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از اﺗﺼﺎل ﻓﮑﺲ ﺳـﺮور ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﺷـﺒﮑﻪ ﺷـﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ورﺷـﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي  Shareﮐﺮدن ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣًﺎ
ﮐﺮدن ﻓﮑﺲ ﺳﺮور ﺧﻮد در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .

Publish

راه اﻧﺪازي ﻓﮑﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دﯾﺎﮔﺮام ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ دارد و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي ﻓﮑﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ داري ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ADSLﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﻮدم  ADSLﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .
در اﯾﻦ روش ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﻓﮑﺲ ﺳﺮور ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ  .ﺳﭙﺲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮدم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Port Forwardingﻓﮑﺲ ﺳﺮور ﺧﻮد
را در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  Publishﮐﻨﯿﺪ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Port Forwardingﭘﻮرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﮑﺲ ﺳﺮور را ﮐﻪ ﭘﻮرت  HTTP 80ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ آدرس  IPﻓﮑﺲ ﺷﺒﮑﻪ اي ﺧﻮد  Forwardﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .
اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﺷﻤﺎ داراي  IP Staticاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﺮ ﺟﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و در ﻫﺮ ﻧﻘﻈﻪ اي از دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺲ ﺳﺮور ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﻓﮑﺴﻬﺎي ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻓﮑﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .
اﯾﻦ روش ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ روش راه اﻧﺪازي ﻓﮑﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .
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