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نحوه کار فیلتر شکن و انواع آن

:استاد

:دانشجو
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کند؟میعملچگونهوچیستشکنفیلتر

باشدشدهمشخصقرمزیخطکسیبرایجاهرمعموال

اینازجمله.دارندآنشکستنبرایبیشتریتمایل،افراد

میپررنگبسیارایراننظیرکشورهاییدرکهقرمزخطوط

.استفیلترینگمسئله،نماید

هملترفیدستازفرارراهفاصلهبال،شدجدیکشوردرفیلترینگبحثکهوقتیاز

رااطالعاتبههاانساندسترسیجلویاینکهامکانامروزدنیایدراصوال.شدفراهم

شرفتهپیوهوشمند،قویفیلترینگتجهیزاتچههر.استممکنغیرتقریابگیریم

.عاجزندوناتوانبشریهوشمقابلدر،بازهمباشند
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Proxy؟چیست

Accessپیغامبهبرخوردازپسکهآمدهپیشهمشمابرایحتما Denide،یکدنبالبه

آیا.کنیدپیدادسترسینظرتانموردمطلببهشدهطورهرتاباشیدProxyیاشکنفیلتر

نیدکمراجعهانگلیسیلغتفرهنگبه؟اگرکندمیکارچگونهوچیستProxyدانیدمی

".نمایندگیووکالت،وکیل":یافتخواهیدچنیناینراProxyلغتمعنی

.کنیمدرکبهترراProxyمفهومتاکندکمکحدودیتامعنیاینشاید

Proxyیکواقعدر Server،داردقرارنظرموردسروروکاربرمابینکهاستسروری.

 Proxyکاربرد های 

:دو کاربرد عمده تعریف کرده اند Proxy Serverبرای 

.افزایش کارایی برای کاربران ( 1

چه در جهت جلوگیری از دستیابی به.)در خواست فیلتر( 2

(اطالعات و چه در جهت کمک به دور زدن فیلتر 
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Proxyانواع 

:ها به قرار ذیل می باشند  Proxy Serverتعدادی از انواع 

cache Proxy: جهتcaching  اطالعات.

web Proxy: جهت جلوگیری از نفوذHacker  ها و هم چنین تغییر فرمت

webpage ها.

Access control Proxy: جهت ضبط اطالعات و عملکرد کاربران در شبکه

.های محلی

Anonymizing Proxy: جهت مخفی نگه داشتن اطالعات کاربر متقاضی اطالعات.

Hostile Proxy:معموال توسط نفوذگران به صورت یک نرم افزار در سرور نصب می

.ندشود تا نسبت به شنود کلیه فعالیت های کاربران برای نصب کننده آن اقدام ک

Transparent Proxy: بهProxy  هایی گفته می شود که از دیدuser  در شبکه

وجود ندارد ، در حالی که وجود داشته و نسبت به انجام اعمال محول شده اقدام می 

. کند
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(فیلتر شکن) Proxyنحوه کار 

ها می توانید حدس بزنید ،فیلتر شکن ها در واقع نوعی  Proxyهمان طور که از تعریف انواع 

Anonymizing Proxy دهستند که اطالعات مورد نظر شما را از چشم فیلتر به دور نگه می دارن.

هنگامی که شما در محل آدرس مرورگر خود ، آدرس سایتی را وارد می کنید و یا در قسمت 

search  یک موتور جستجو ، کلمه ای را تایپ می کنید ، این در خواست تبدیل به یکpacket 

هم .و از آنجا به سمت سرور اصلی مورد نظر شما آماده می شود ISPشده و برای ارسال به سمت 

با خواندن  ISPتان ، سرور فیلترینگ موجود در  ISPبه دست  packetچنین پس از رسیدن 

.محتویات آن ، ازقصد و منظور شما مطلع شده و اجازه و یا عدم اجازه عبور را صادر می کند 

کنید ، هنگامی که به طور عادی نسبت به وارد کردن کلمه و یا سایتی که فیلتر شده است اقدام می

را برای شما Access Denideسرور فیلتر متوجه غیر مجاز بودن درخواست شما شده و پیغام 

:استفاده کنید ،موارد زیر اتفاق می افتد  Proxyاما اگر از یک سرور .ارسال می کند 

.مورد نظرتان را وارد می کنید  Proxy Serverمرورگر ،آدرس  Address Barابتدا شما در 

Home Page  سرورProxy  ظاهر شده و از شما می خواهد که آدرس واقعی مورد نظرتان را وارد

.کنید 

کلمات واردشده از حالت معمول به حالت کد شده تبدیل ، Proxyبا وارد کردن آدرس مورد نظر در 

.ارسال می شود Proxyشده و به سمت سرور 
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با تشکر از توجه شما 

پایان


