ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﮑﺲ ﺳﺮور  myfaxاز راه دور ﺑﺎ Myfax connection with the faxserver remotely
with DDNS
از ﻓﮑﺲ ﺳـﺮور ﻣ ﯽ ﺗﻮان ﻫﺮ ﺟﺎ ي ﺷﺒﮑﻪ داﺧ ﻠ ﯽ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ا ﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﮑﺲ ﺳﺮور  myFaxاز ﺳﺮوﯾﺲ  HTTPا ﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ا ﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ د ﺳﺘﺮ ﺳ ﯽ ﻣ ﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ .
از ﻓﮑﺲ ﺳـﺮور ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﺮ ﺟﺎي ﺷـﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺷـﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﮑﺲ ﺳﺮور  myFaxاز ﺳﺮوﯾﺲ HTTP

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻪ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﮔـﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺗﺎ از ﺳـﺮوﯾﺲ ﻓﮑﺲ ﺳـﺮور  ،در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده داراي  IP Staticﻧﻤﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .
در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎي  DDNSﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺲ ﺳﺮور اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد  .در واﻗﻊ ﺳﺮوﯾﺲ  DDNSﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺠﺎي اﺳﺘﻔﺎده از  IP Addressاز
ﻧﺎم داﻣﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﺮور  DDNSﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد  .در واﻗﻊ از ﻧﺎم  FQDNاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺳـﺮوﯾﺲ ﮐﻪ در ﮐﻨﺴﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﮑﺲ ﺳﺮور  myFaxﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و در آن ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮي اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ  .ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮي و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻃﻼﻋﺎت آن را در ﻓﮑﺲ ﺳﺮور وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
اﺑﺘﺪا وارد ﮐﻨﺴﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻓﮑﺲ ﺳﺮور ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .
ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ  Server Settingﮔﺰﯾﻨﻪ  DDNSرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه  DDNSرا وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

در اﯾﻨﺠﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺲ ﺳـﺮور دﺳﺘﺮﺳـﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ و از اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﻓﮑﺲ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ) ﻓﮑﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ( اﺳـﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .
اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺎﻧﺖ  DDNSرا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﺮوﯾﺴـﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  .اﻣﺎ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺴـﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷـﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه  ddnsوارد
ﺷﻮﯾـﺪ  .ﺳـﭙﺲ ﯾﮏ اﮐﺎﻧﺖ ﮐﺎرﺑﺮي اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ  .ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  DDNSﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﮐﺎﻧﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﺑﺮاي ﺳﺮوﯾﺲ  DDNSاﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿـﺪ  .ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد اﮐﺎﻧﺖ  ،اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺮا ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ Account
 name & Passwordﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را در ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ ﻓﮑﺲ ﺳﺮور  myFAXوارد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .

ﻫﺮ وﻗﺖ ﺷـﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آدرس  DDNSﺑﻪ ﻓﮑﺲ ﺳـﺮور وﺻﻞ ﺷﻮﯾﺪ آدرﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  myFAX.dyndns.com :را در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ  .ﺳـﭙﺲ ﺳﺮور  DDNSآدرس IP
اﯾﻦ اﮐﺎﻧﺖ را از ﻟﯿﺴﺖ  DDNSﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻣﯿﮑﻨﺪ .
ﻧﮑﺘﻪ اي ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻓﮑﺲ ﺳﺮور ﻣﺎي ﻓﮑﺲ ﺧﻮد آدرس  Gatewayﺧﻮد ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  IPﻣﻮدم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺪﻫﯿﺪ .
ﺳﭙﺲ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮدم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار  Port Forwardingﭘﻮرت  HTTP 80را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  IPﻓﮑﺲ ﺳﺮور myFaxﺧﻮد ﻓﻮروارد ﮐﻨﯿﺪ .
ﭘﺲ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷـﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آدرس  DDNSﺧﻮد از ﻫﺮﺟﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺲ ﺳـﺮور ﺧﻮد وﺻﻞ ﺷﻮﯾـﺪ و ارﺳﺎل ﻓﮑﺲ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﮑﺲ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ اي در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ اﮐﺎﻧﺖ در ﺳﺎﯾﺖ  no-ip.orgآورده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .
http://aeciran.com/articledetails/34
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