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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
   ۵۰/۰۲/۲۰۲۲                                        انجینر قیس کبیر 

 تشریح تخنیکی پراکسی سرور  -دیوار های اصلی و دیوار های مجازی
 دوم قسمت 

 

، تعداد زیادی از هموطنان، «دیوار های اصلی و دیوار های مجازی »ام معنون به قبلی  از نشر مضمون بعد

قالهٔ خود را سرور و طریق کار آن شدند. بدین منظور قسمت دوم م یپراکسخواهان تشریح بیشتری در مورد 

 وقف تشریح تخنیکی آن کرده، خدمت شما محترمین تقدیم میدارم.

ین ممنی که کمونیکیشن ُ (افهام و  به ا تحول بزرگ قرار دارد  تحولجهان تکنولوژی، خاصتا کمپیوتر ساینس، در آستانهٔ یک 

داشت زمان و مکان، موانع  ظربدون درن  کلبه صورت  ماشین و ماشینو بین   انسان و ماشین، بین انسان و انسانتفهیم) بین 

هٔ  عتی به یک جامعمودی خود را می پیماید و راه را برای گذار از یک جاممهٔ صن عتخنیکی، اقتصادی و سیاسی، انکشاف 

 .لوماتی باز میکندعم

 درهر خانه، درهر دفتر، درهر دکان، موتر،  تغییراست. در  ی سررعتی در ه  چ اما شاهد آن هستیم که جهان تکنولوژی ب 

ً و اساس  ارهی ط   یزندگ ره،ی وغ ، ها  ُسمارت فون وترها،ی مانند کمپ  )هوشیار( جنتی انتل یها نی ماش ،ندی ب می درهر جا که چشم  ا

های  آدرس  نی عی ت  و  گری ها باهمد ستمی س عی ارتباط سر پ، ی چ  -یتکنولوژ  شرفتی ها توسط پ  نی ا هٔ هم. سازند  یبشررا سهلترم

 . سازد   یم ری را امکان پذ ستمی هر س

 را فهمید.  آی پی -آدرس   اول برای فهم بیشتر باید

مانند شمارۀ   ، آی پی باشد -برای اینکه مخابره بین سیستم های انتلیجنت بتواند صورت گیرد، باید هرکدام دارای یک آدرس  

یک تلفون است که مخابره بین مشترکین را ممکن می سازد هر سیستم باید مانند مخابرۀ تلفونی که دارای یک شماره است،  

 ذیل مشاهده کنید:   گرافیکً  آدرس واضح باشد به  - آی پی مالک یک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریف گردیده و بنام  عشده اند، ت  یک نقطه ازهم جدا  ازچهار گروپ اعداد که هر یک با ل، این شماره متشکلقب  لسا ۵۰تقریبا 

نی که  عترکیب ممکن است به این م (بـِلیـن)میلیارد ۴،۳با این شماره  . شناخته می شود (     Pv4 ) ورژن چهار  -آی پی  

دیده شد که با انکشاف سریع،   ل قب   لچند سا   .شبکه از آن مستفید می گردند ل کمپیوتر و سیستم های دیگر شام میلیارد۴،۳

   IPv6  بنام شورژن ش  - ستاندرد آی پی اساس یک ورژن لحاظاین شماره ها رو به اختتام می روند از این  (،تی آی   (جهان 

 ۰صفر را افاده می کند۳۶با  ۳۴۰نی عدد عرس را به دست آورد که مآد Sextillion ۳۴۰میتوان  IPv6 گذاشته شد در ورژن
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! 340.000000000000000000000000000000000000    

۳۴۰ Sextillion آب روی زمین یک   سطح روی زمین یا هر قطره ع مرب ر ت م یسانت   چنین فهمیده میشود که برابر به هر

 . شماره داده شده می تواند 

 

  آی پی - آدرس بین سیستم های مختلف توسط که گفته شد، کمونیکشن  قسمی حاال بهتر است که سر اصل مطلب برویم.  

 . ۶ ورژنو یا  ۴ ورژن ، آی پیصورت میگرد، بدون توجه به ورژن 

یک سلسله   ی( رت کالینت )مشمربوطه اش برای کانفیگورشن ی( میخواهد داخل انترنت شود، کمپنی رت کالینت )مش وقتی یک 

که در مکان   .ستد رسرور را میف یس آدرس پراک آی پی و ، و ...کالینتبرای  آی پی -آدرس  معلومات ضروی مانند 

 میشود. ذخیره مستقتماً مخصوصه 

 

 

 

 

 به انترنت دسترسی پیدا کنند. سرور یسپراکمشتریان مجبوراً از طریق همین ست که بعد ازین عنی ااین بدین م
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  خواهدهم  ها  سرور   یسپراکداشته باشد، بدون تردید کنترول  ستدرا در  ستانت افغان امخابر ارت زوقتی پاکستان انحصار و 

 ل انترنت افغانستان را... رو، یعنی کنت داشت

 

ک  و اتوماتی چقدر آسان  ها  ینت کال کانفیگورشنکه فغانستان اند و شما دیدید امطلق از مشتریان در ثریت کهموطنان عزیز، ا

 د، صورت میگیرد... نرا حتی درک کن بدون اینکه صاحب کمپیوتر ای 

 توسط متخصصین مربوط صورت گیرد. است که باید صصی خ ت  ها  سرور یسپراک کانفیگورشن

 داشته باشد. امیدواریم ما را آگاه سازند.  سرور ی سپراک کانفیگورشنرشتهٔ در  صصخ ت  ها: اگر افغانی نوت

 

  قیس کبیر 

 )قسمت اول(  یوار های اصلی و دیوار هاید
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