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  اهوي

  

  .برخيز ايران تو را فراخوانده است، و برخاستم: يي از درونم مي گفتندا

  

  نترنتينگ ايلتريآموزش مقابله با ف
  ت ماهوارهيپارازمقابله با  يعمل يروش ها+ 

  

  نيران زميشان ايمخصوص سبز اند

  

  ونيليم ۴۴: راژيت

  

  :ين موسويرحسيم
در جهت گسترش  يشبکه اجتماع يت هاين گسترش فعاليو همچن» ک رسانهيهر شهروند، «نجانب راهبرد يبه اعتقاد ا

  .آن وجود ندارد يبرا ينيگزيک ضرورت است و جاي، يو اجتماع ياسيس يها يآگاه
  

  
 اگر در ثريا هم باشد، عدالت و آزادي

 ... بدان دست خواهند يافت سرزمين ايران مردان و زنان
 

 .به دست دوستانتان برسانيد CD يفيلترشکن بر رو يو با برنامه ها ،دوستانتان ايميل کنيد يرا برا ياين جزوه آموزش

  

  : بفرستدبه اين آدرس يک ايميل ، کافيست دريافت نسخه جديد اين جزوه يبراهرکس 

 toazadi@gmail.com 

mailto:toazadi@gmail.com
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  ز آه شرر بار، اين قفس را   

 بر شکن و زير زبر کن                                   
 آبلبل پر بسته ز کنج قفس در                   

 نغمه آزادي نوع بشر سرا               

  

  يستانير مانا نينظ ي، اثر بديام

  ما همه با هم هستيم
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 !امکانپذير مي باشدمشترک گرامي دسترسي به اين سايت 
 

 !را خدا آزاد کردو ماهواره اينترنت 
 
 

  :در اين مجموعه مي خوانيد

  ۴صفحه   روز و تکثير گسترده اخبار ناب بين مردم به خبرهاي مهم  بهترين سايت هاي اينترنتي جهت دسترسي -

  ۸صفحه   امنيتي براي کار با اينترنت يتوصيه ها -

  ۱۲ صفحه  بر روي وب با معرفي اسکريپت هاي برتر ساخت پروکسيراه اندازي فيلترشکن شخصي  -

 ۲۹ صفحه  روش غلبه بر فيلترينگ ياهو مسنجر + براي عبور از فيلترينگ Tor استفاده از  -

و  Aol  9.5 نيز نرم افزارو  Your-Freedom و UltraSurf و Freegate رينظ فيلتر شکنبرتر آموزش نرم افزارهاي  -
  ...و  توربو Opera 10 مرورگر

  ۳۸ صفحه

  ۵۳ صفحه  براي عبور از فيلترينگ براي عبور از فيلترينگ Vpn  استفاده از -

معرفي برنامه سايفون براي تبديل کامپيوترهاي شخصي به  -معرفي برنامه سايفون براي تبديل کامپيوترهاي شخصي به فيلترشکن -
  فيلترشکن

  ۶۳ صفحه

  ۷۰ صفحه  اينترنت براي عبور از فيلترينگ اکستنشن هاي فايرفاکس -

  ۷۶ صفحه  روش غلبه بر فيلترينگ ياهو مسنجر + براي عبور از فيلترينگ اينترنت Socks استفاده از پروکسي هاي -

  ۸۶ صفحه  يافتن وب پروکسي هاي تازه و فيلتر نشده -

  ۸۸ صفحه  لترشکنياز به فيبدون نلترشده يف يت هايبه اطالعات سا يدسترس يگر برايچند روش ساده د -

  ۹۸ صفحه  پارازيت ماهواره مقابله با يعمل روش هاي -
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  بهترين سايت هاي اينترنتي جهت دسترسي

 روز و تکثير گسترده اخبار ناب بين مردم به خبرهاي مهم 

رسانه اي اعمال شده براي جنبش سبز، پخش گسترده اخبار يکي از بهترين راه هاي مقابله با عمليات جنگ رواني رژيم و نيز عبور از محدوديت هاي 
، بهترين خبرها پس از عبور از فيلترينگ اينترنت. براي اين منظور چند سايت اينترنتي محبوب به کمک شما مي آيند. صحيح و درست در بين مردم است

و . و تجربه نشان داده است که نان به نرخ روز خور نبوده اند، پيدا کنيد را از سايت هاي خبري که در توليد و نشر اخبار درست پيشينه طوالني داشته اند
  .سپس اخبار ناب و بدون سانسور را بين دوستانتان هر جور شده تکثير نماييد

  :برخي از اين سايت ها را در زير براي شما گلچين کرده ايم که از آنها مي توانيد براي يافتن اخبار جديد استفاده کنيد 

 :ت باالترينساي -

www.balatarin.com 

  :نيت باالتريسا RSSآدرس 

http://balatarin.com/links/rss  

  :نيت باالتريموضوعات داغ سا

http://balatarin.com/topics  

  :نيت باالتريسا ينک هايپخش زنده ل

http://balatarin.com/live  

ل يميدر ا. ديل بزنيميا subscribe@balatarin.comک بار به آدرس يست ين بطور روزانه، کافيسايت باالتر يهالينک  نيافت بهتريدر يبرا
  .ن شونديباالترسايت ل بفرستند و عضو خبرنامه يميد که به اين آدرس ايق کنيز تشويان خود را نيدوستان و آشنا. ديسيبنو يگريز ديست چيالزم نخود 

  
  :ت دنبالهيسا -

www.donbaleh.com  

  :ت دنبالهيسا RSSآدرس 

http://donbaleh.com/rss/popularRecent 
http://donbaleh.com/rss/bestWeek 

  :ت دنبالهيسا ينک هايپخش زنده ل

http://donbaleh.com/live 

 
 

http://www.balatarin.com
http://balatarin.com/links/rss
http://balatarin.com/topics
http://balatarin.com/live
mailto:subscribe@balatarin.com
http://www.donbaleh.com
http://donbaleh.com/rss/popularRecent
http://donbaleh.com/rss/bestWeek
http://donbaleh.com/live
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  :داي کسب اطالعات جديد توصيه مي شومطالعه سايتهاي زير بر -

www.roozonline.com 
RSS    : http://www.khodnevis.org/persian/feed/index.1.rss 

 

http://news.gooya.com 
RSS    : http://news.gooya.com/politics/index.rdf 

 
http://www.mardomak.us/ 

RSS   :  http://feeds2.feedburner.com/mardomak_all_news 
 

http://www.radiofarda.com 
RSS    : http://www.radiofarda.com/rss/?count=50 

 
http://www.bbc.co.uk/persian/ 

RSS    : http://www.bbc.co.uk/persian/full.xml 
 

www.radiozamaneh.com 
RSS    : http://feeds.feedburner.com/radiozamaaneh/MTcd 

  :کارتونيست هاي حامي جنبش سبزآثار  -

  :مردمکر در ي، خانواده درگيستانيمانا ن

http://www.mardomak.org/cartoon 

RSS    : http://www.mardomak.org/feed/cartoon 

  :، متفرقه ها در زمانهيستانيمانا ن

http://zamaaneh.com/zamtoon/cat  

  :ايآر

http://ariyacartoons.blogspot.com 

RSS    : http://ariyacartoons.blogspot.com/feeds/posts/default 

  :ک آهنگ کوثرين

http://nikahang.blogspot.com 

RSS    : http://nikahang.blogspot.com/feeds/posts/default 

  :سيت خودنويکارتونستان سا

http://www.khodnevis.org/persian/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/index.1.html  

  

http://www.roozonline.com
http://www.khodnevis.org/persian/feed/index.1.rss
http://news.gooya.com
http://news.gooya.com/politics/index.rdf
http://www.mardomak.us
http://feeds2.feedburner.com/mardomak_all_news
http://www.radiofarda.com
http://www.radiofarda.com/rss/?count=50
http://www.bbc.co.uk/persian
http://www.bbc.co.uk/persian/full.xml
http://www.radiozamaneh.com
http://feeds.feedburner.com/radiozamaaneh/MTcd
http://www.mardomak.org/cartoon
http://www.mardomak.org/feed/cartoon
http://zamaaneh.com/zamtoon/cat
http://ariyacartoons.blogspot.com
http://ariyacartoons.blogspot.com/feeds/posts/default
http://nikahang.blogspot.com
http://nikahang.blogspot.com/feeds/posts/default
http://www.khodnevis.org/persian/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/index.1.html
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  :مقابله با فيلترينگ اينترنت يا روش هاب يآشناي يمفيد برا يآدرس ها -

filter.com/forum-http://www.no  

https://www.sesawe.net/fa  

http://balatarin.com/search?q=%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C  

http://balatarin.com/search?q=%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%86  

http://balatarin.com/search?q=%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF  

http://balaxy.wordpress.com  

http://www.sabzproxy.com  

 

با استفاده از اخبار جديد و بدون سانسور، شب نامه بسازيد و آنرا هر کجا که هستيد به دست  •
  اطرافيانتان برسانيد

آنها را در يک برگه سايز  Wordامه اخبار جديد را که به دست مي آوريد تيترهاي مهمش را با اندکي توضيحات اضافي خالصه کنيد و با استفاده از برن
A4  ياA5 بدين ترتيب شما هم به جمع خبرنگاران آزادي در جنبش سبز خواهيد پيوست. آماده کرده و بر روي کاغذ تکثير نماييد.  

  .هر کسي که هستيد و در هر پست و مقام و شخصيتي که هستيد اين کار ساده از عهده شما بر خواهد آمد
همچنين استفاده از تصاوير  .هاي کوتاه و خالقانه براي زيبايي هر چه بيشتر شبنامه ها و اثرات روحيه بخش آنها توصيه مي شوداستفاده از جمله 

  .تاثيرگذار يا کاريکاتورهاي هوشمند به همراه اندکي رنگ سبز
  

کاغذ کپي گرفتيد بر روي قسمتهايي از آن رنگ سبز را بکشيد با يک ماژيک يا خودکار سبز رنگ مي توانيد پس از اينکه شب نامه هاي خود را بر روي 
  .هاي شما مربوط به جنبش سبز است تا مشخص شود اين شبنامه

جايي آپلود کنيد، مي توانيد  اگر فايل تصويري شب نامه خود را که آماده کرده ايد در
کنيد تا آنها  لينک دانلود آن را براي صدها نفر ديگر از همرزمان خود در اينترنت ارسال

  .هم اثر آماده شده شما را تکثير انبوه کنند
  !اخبار بدون سانسور را به هر طريقي که شده به دست ديگران برسانيد

 
  :کار خود الگو بگيريد يو از آن برا  اين روزنامه تک برگي را ببينيدمثال

 

http://www.no
https://www.sesawe.net/fa
http://balatarin.com/search?q
http://balatarin.com/search?q
http://balatarin.com/search?q
http://balaxy.wordpress.com
http://www.sabzproxy.com
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  روزنامه تک برگي نداي سبز •

  :دريافت کنيد و بر روي کاغذ پرينت کنيد و به دست آنهايي که از خبار جديد بي اطالع هستند برسانيدرا از اينجا " نداي سبز"روزنامه تک برگي 
http://nedayesabznews.blogspot.com  

http://nedayesabznews.blogspot.com
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  امنيتي براي کار با اينترنت يتوصيه ها

 
 :سانيوبالگ نو يمهم برا يتيامن يه هايتوص

. ديوبالگ خود شو control panel وارد قسمت) يمعتبر خارج Vpn اي Tor رينظ(لترشکن امن ي، حتما با ف)دينوشتن پست جد(موقع آپ کردن  -
مثل  ييت هاين کردن در سايا الگينترنت، يامن در ا يسيوبالگ نو يلتر شکن ها براين فيبهتر. و مهم است ياتيار حيبس ip ريين نکته به جهت تغيا

  :گفتگو عبارتند از يا انجمن هاين و دنباله يباالتر
 
  فوق العاده امن و مطمئن Tor Browser )الف
  !ه شده و سرور آن دست وزارت اطالعات نباشديمعتبر ته يکه از جا يا VPN ان، البته يپ يو )ب
که اطالعات شما را به صورت کد شده و محرمانه   Ultra-Surf ،Your-Freedom ،Freegateريار معروف نظيلتر شکن بسيف يبرنامه ها) پ

  .کنند يرد و بدل م
در  يسيلتر شده خوب هستند و وبالگ نويف يت هايد از سايمشاهده و بازد يتحت وب فقط برا يمعمول يلترشکن هايف
 .نباشداصال امن ممکن است گفتگو با آنها  يا انجمن هاين و دنباله يمثل باالتر ييت هاين کردن در سايا الگينترنت، يا

 
 :ديت ها تست کنين ساياز ا يکيلتر شکن خود را پس از راه انداختن، و قبل از هر بار استفاده، در يف -

http://tools.ip2location.com/ib2 
adress.com/ip_tracer-http://www.ip 

http://www.ipaddresslocation.org 
http://whatismyipaddress.com 

د يشو يب مطمئن مين ترتيبد. ران را به شما نشان بدهدير از ايبه غ يام کشورد نيد، بايت ها شوين ساياز ا يکيلترشکن، اگر وارد يف يپس از راه انداز
  .ديخود را ادامه بده يبعد کار اصل. ر کرده استييشما تغ يپ يکه آ
 
 gmail يتيل امنيبه صدها دل .ديبسپار يشه به فراموشيهم ياهو را برايد و ييل استفاده نمايميافت ايارسال و در يبرا www.gmail.com تنها از -

 :دينجا ثبت نام کنيد از ايل نداريمياگر ج. است بقيهاهو و يبهتر از 
http://mail.google.com/mail/signup 

 
 يگريل ديميگران ايارتباط با د يبرا. دياستفاده نکنچ وجه يگران به هيارتباط برقرار کردن با د يد برايساختن وبالگ استفاده کرده ا يکه برا يليمياز ا -

شود را  يد ارسال ميساختن وبالگ استفاده کرده ا يکه برا يليميرا که از طرف افراد ناشناس به آدرس ا ييل هايميا. ديبساز www.gmail.comدر 
 .ديک نکنيآنها ابدا کل يرو. ديچ وجه باز نکنيبه ه
 
را  Adobe Acrobat Reader و Adobe Flash Player رينظ يکاربرد يروس و برنامه هايو ي، برنامه آنت)ندوزيو(ستم عامل يهمواره س -

 .آنها برطرف گردد يميقد ينسخه ها يتيامن يد تا حفره هايوتر خود به روز کنيدر کامپ
 
د تا اگر برنامه يرا فرمت کامل کن )Cويمعموال درا(ندوز يمربوط به وو يد و قبل از نصب دوباره آن، کل درايندوز خود را از اول نصب کنيکبار ويهر ماه  -

 .افتديروس شما آنرا نشناخته از کار بيو يوتر شما نصب شده و آنتيکامپ يرو يمخرب
 يت هايد و از ساياستفاده کن يسيوبالگ نو يبرا www.blogger.com اي www.wordpress.com سهاي مطمئن مانندياز سرو -

Persianblog / Blogfa / Cicco  ديز کنيپره يسيوبالگ نو يران هست برايکه سرور آنها در ا.... و.  
براي ماندگاري خود همکاري داخل ايرانند و سها ين سروينکه ايل ايبه دل. ران استيداخل ا يوبالگ يابيري از رديدر جلوگ يتين نکات امنين از مهمتريا
حذف  يتوانند اوال وبالگ شما را براحتيم ميل همکاري با رژي، باز هم به دليرانيا يسيسهاي وبالگ نوين سروين ايهمچنم دارند و يبا رژ يخوب يليخ

ها و مطالب وبالگها در سرور خودشان هستند  IP موظف به نگهداري تمام يرانيا يسيسهاي وبالگ نوي، سروييا طبق دستور مقامات قضايکنند ثان
که  ياريسان بسياد اتفاق افتاده و وبالگ نوين موضوع به دفعات زيا. قرار دهند ييار مقامات قضايتوانند اطالعات وبالگ شما را در اختيم ين براحتيبنابرا
 .ر شده انديو دستگ ييشناسا ينوشتند به راحت يسها مطلب مين سرويدر ا
 
چون موقع ورود به لينک نظرات ارسال شده توسط کاربران، . يک نکنيدهيچگاه از قسمت مديريت وبالگ خود بر روي لينک هاي نظرات کاربران کل -

http://tools.ip2location.com/ib2
http://www.ip
http://www.ipaddresslocation.org
http://whatismyipaddress.com
http://www.gmail.com
http://mail.google.com/mail/signup
http://www.gmail.com
http://www.wordpress.com
http://www.blogger.com
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Ip شما در سايت جديد ثبت مي شود و امکان شناسايي Ip البته اگر از فيلتر شکن. مدير اصلي وبالگ که شما باشيد، براي آن سايت فراهم مي شود 
Tor يا Vpn رينظ يلترشکنيف ييا نرم افزارها Freegate اي your-freedom استفاده مي کنيد مشکلي وجود ندارد چون Ip شما تغيير مي کند. 

 
 يعموم ياهيچگاه هنگامي که ويندوز نصب مي کنيد نام کامپيوتر خود را، اسم حقيقي خود قرار ندهيد و موقع نصب ويندوز نام کامپيوتر خود را نام ه -
چون . عمومي استفاده کنيد يهم استفاده نکنيد، و از همين نام ها اسامي عجيب و غريب. قرار دهيد  Userاي Home يا Computer رينظ

اگر اين مورد را رعايت نکرده ايد، همين االن ويندوز خود را پاک کرده و ويندوز . وبسايتهايي که بازديد مي کنيد توانايي خواندن نام کامپيوتر شما را دارند
  .ل خود پرهيز کنيديميا آدرس ايا شماره تلفن ياي خود، نام سازمان جديدي نصب کنيد و در آن از وارد کردن نام شناسنامه 

 
وليه اين استفاده مي کنيد مراقب باشيد هنگام نصب ا... و   Pdfيا برنامه هاي ساخت فايل Office Word يا Photoshop اگر از نرم افزارهاي -

ل خود را در آنها ثبت نکنيد، در اينجور برنامه ها هم نام خود را يميا ا آدرسيا شماره تلفن ياي خود، نام سازمان  برنامه ها نام شناسنامه
چون ممکن است اين برنامه ها نام صاحب برنامه که شما باشيد را در فايل . ديبگذار يا آن را خاليوارد کنيد  Userا ي Home يا  Computerهمان

د، همين االن برنامه هاي يبنابراين اگر اين مورد را رعايت نکرده ا. اين طريق فراهم گرددو امکان شناسايي شما از ! هايي که با آنها مي سازيد قرار دهند
را وارد کنيد و در آنها   Userاي Home يا Computer کاربردي خود را پاک کرده و از نو نصب کنيد و هنگام وارد کردن نام براي نصب، نامي مانند

  . دنياي خود پرهيز کاز وارد کردن نام شناسنامه 
 اي Freegate رينظ يلترشکنيف ييا نرم افزارها Vpn يا TORينکه هيچ کجا ردي از شما نيست بابا اين پيشگيري ها حاال با خيال راحت از ا

your-freedom  با خيال راحت. در اينترنت اطالعات خود را رد و بدل کنيد... 
 
ن يد، حداقل در ايدار ياسيننده و سياگر وبالگ پر ب يحت. ديدا خودداري کنياک... و  يل شخصيمياز گذاشتن مشخصات فردي، عکس، شماره تلفن، ا -

  )ار خطرناكيبس. (دينباش يغاتيهاي تبل يق درج آگهياز طر ينترنتيبرهه از زمان به فکر کسب درآمد ا
 
ت يا انجمن فعاليت يا در فالن سايد يکن يم يسيوبالگ نود که ييز نگويا همسر خود نيا خواهر يبه برادر  يا حتين دوستان خود يتر يميچگاه به صميه-
 .ديافشا نکن ييد و جايک راز نگه داريخود را نزد خودتان به عنوان  ياسيس يت هايه فعاليکل. ديسينو يد و مطلب ميفعال هست ياسيس

 
ق شما موجود در اکانت يو عال يبه مشخصات فردي، اجتماع يابيافراد نفوذي با دست يکه برخ ين معنيبد. ديباش ياجتماع يمراقب ترفندهاي مهندس -
و ... ل، چت ويميابتدا مجازي مانند رد و بدل کردن ا -در جهت برقراري ارتباط  ين با خودي نشان دادن خودشان، سعيا وبالگتان همچنيس بوك يف

 ip يابين روش هم در زمان چت کردن با رديا. کنند يري ميکنند و زمان حضور در قرار مالقات اقدام به دستگ يبا شما م - سپس مالقات حضوري 
 ين به تماس هايبنابرا. ر استيتهاي شما هم امکان پذير فعاليروس و تروجان جهت اطالع از سايا نصب ويو ) لترشکنيدر صورت عدم استفاده از ف(شما 
  !مهم باشد يلياگر خ يحت. ديا چت پاسخ ندهيل يميق ايد کنندگان وبالگ خود از طريبازد

  
 :ينترنتيا يت هايگشت و گذار امن در سا يمهم برا يتيامن يه هايتوص

وتر خود يرا در کامپ Adobe Acrobat Reader و Adobe Flash Player رينظ يکاربرد يروس و برنامه هايو يندوز، برنامه آنتيهمواره و -
  .آنها برطرف گردد يميقد ينسخه ها يتيامن يد تا حفره هايبروز کن

 
 يعموم ياهيچگاه هنگامي که ويندوز نصب مي کنيد نام کامپيوتر خود را، اسم حقيقي خود قرار ندهيد و موقع نصب ويندوز نام کامپيوتر خود را نام ه -
ن چو. عمومي استفاده کنيد ياسامي عجيب و غريب هم استفاده نکنيد، و از همين نام ها. قرار دهيد User اي Home يا Computer رينظ

اگر اين مورد را رعايت نکرده ايد، همين االن ويندوز خود را پاک کرده و ويندوز . وبسايتهايي که بازديد مي کنيد توانايي خواندن نام کامپيوتر شما را دارند
 .ا شماره تلفن خود پرهيز کنيديجديدي نصب کنيد و در آن از وارد کردن نام شناسنامه اي خود، نام سازمان 

 
... نژاد و  يو احمد يت خامنه ايوز، پرچم، سايوز، صراط نيهان، رجانيوز، کيرداب، فارس نگ: رينظ يحکومت يها يت ها و خبرگزارياز ساچگاه يه -
ر يت شما را زيناشناخته نصب کنند و فعال يا تروجان هايروس يستم شما ويس ينها ممکن است بر رويا. ديچ وجه نظر ندهيد و در آنها به هيد نکنيبازد

  .ديريبگ ين مورد را جديا. کنند يم يگانيدرصد با ۱۰۰شما را  يپ ينکه آياضمن  .رندينظر بگ
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  !ديبسپار ينترنت اکسپلورر را به فراموشيد و ايت ها استفاده کنيرفتن به سا يرفاکس براياز فا -
NoScript  رفاکسيمن در فايا يوبگرد يبرا يافزونه ا  

ک يد و هر چند ساعت يکن ينصب م يروس قويو يک آنتيشما . وترشان استيت کامپيحواسشان به امن يليکنند که خ يمنترنت تصور يکاربران ا يبعض
د و خالصه هر نوع چفت ينصب کرده ا يروال قويک فايد يدار ياسپا يشود، انواع و اقسام آنت يت ميستم عامل مرتب آپديد، سيکن يبار آن را به روز م

  .ديکن يف ميوترتان رديکامپ يرا برا يو بند
 يبعض. ديکن يد ميک صفحه وب بازدياز  ين است که وقتيعلت ا! ديشو ين همه کار، هنگام گشت و گذار در وب مثل آب خوردن هک مياما بعد از ا

ب برسانند يوتر شما آسيوه به کامپند که به صورت بالقن کدها قادريا. شوند يپوتر شما اجرا ميکام يرو... پت، فلش، جاوا و يجاوا اسکر يکدها مثال کدها
سرقت … ل و يميشما را مانند ا ينترنتيا يها نام دارد حساب XSS ک حمله کهيا با يوتر شما نفوذ کرده يتواند به کامپ يها م ق آنيک هکر از طريو 
 .کند

شود که  يدا ميپ ينا امن و خطرناک يمحله ها ک شهريهمانطور که در . است يک شهر واقعينترنت درست مانند گشت و گذار در يگشت و گذار در ا
ق آنها به يکرده اند تا از طر يرا مخف ييوجود دارد که هکرها در آنها کدها ييت هاينترنت هم وب سايف شما را بدزدند، در ايممکن است در آنجا ک

   .ا اطالعات شما را سرقت کننديوتر شما نفوذ کنند يکامپ
د يتوان ينم ينترنتيک صفحه اي يشکل ظاهر يشما از رو. ستين يت، کار آسانيک وب سايا خطرناک بودن ين بودن ص امينترنت تشخيمتاسفانه در ا
د که تا به حال اسمشان يشو يم ييت هايجستجو وارد سا ياوقات با استفاده از موتورها يليخ. کند يد ميوترتان را تهديکامپ يد که چه خطريحدس بزن
در  يزيست چه چيد که معلوم نيشو يوارد م يآنها به صفحات يک کردن رويد که با کليکن يافت ميدر يينک هايل ليميق ايطر ا ازيد و يده ايرا هم نشن

  .آنها پنهان شده است
 

   ست؟يچ ينترنتيا يت هايدر سا ين گشت زنيدار در حيت پايراه حل امن
وجود داشته باشد که  يد روشيبا. ندينصب نما يمخرب يوتر شما کدهايکامپ يانه بر رويکنند ممکن است به صورت مخف يد ميکه بازد ييت هايوب سا

 يد از اجرا شدن کدهايتوان يد ميکن يرفاکس استفاده مينجاست که اگر از مرورگر فايا. کند يريمرورگر شما جلوگ يمخرب رو ياز اجرا شدن کدها
  .ديينما يريشگيمخرب پ

خودتان را چند برابر  يت وب گرديد امنيتوان يرفاکس ميوجود دارد که با نصب آن در فا  NoScriptنام به رفاکسيفا افزونه کي  ن منظوريا يبرا
 .ديکن

NoScript  ديرفاکس خود نصب کنيفا ينجا رويرا از ا:  
https://addons.mozilla.org/fa/firefox/addon/722 

  :ديشتر بدانيآن، ب يرفاکس و نصب افزونه هايدر مورد مرورگر فا
 

  رفاکسيدر فا  NoScriptامن با نصب افزونه يوبگرد
کد . وتر شما را داشته باشديب رساندن به کامپياست که امکان آس ييرفعال کردن کدهايدهد و آن غ يار مهم انجام ميک کار ساده اما بسين افزونه يا
  .شود يمرورگر شما اجرا م يگر که رويد ييا هر کد اجرايپت، فلش، جاوا و ياسکر مانند جاوا ييها
ن ين پالگيبا استفاده از ا. پت و فلش دارندياسکر جاوا ياز به اجرايش داده شوند نينکه درست نمايا يها برا تياز سا يليد که خييش خود بگويد پيشا

  .ين سؤال هم مثبت است و هم منفيپاسخ ا. ر خواهم خوردها به مشکل ب تياز سا يارياحتماالً در مشاهده بس
ک يد يتوان يواقع م  در. دين کنييت به صورت مجزا تعيهر سا يپت و فلش را برايجاوا اسکر يدهد که امکان اجرا شدن کدها ين افزونه به شما اجازه ميا
مرورگر شما اجرا کنند؛ و به  يا فلش را رويپت يد تا جاوا اسکريها اجازه ده تين سايد و تنها به ايجاد کنيمورد اعتماد خودتان ا يها تيست مجاز از سايل
به  يهر کد يوجود ندارد که اجازه اجرا يليدل يعبور يها تيناشناس و سا يها تيدر مورد سا .دينده ين اجازه ايها چن تيه سايبق

  .افتد يخطر موتر شما به شدت به يت کامپين صورت امنيها داده شود چرا که در ا آن

فرض دارد که در آن  شيد پيست سفيک لين افزونه يا. شود يرفاکس اضافه مين مرورگر فاييپا به  ن به شکلين پالگين افزونه نماد ايبعد از نصب ا
ه يبق يپت و فلش برايجاواسکر ين پس اجازه اجراياما از ا. دهد يکدها را م ياهو اجازه اجرايا يل يميمورد اعتماد مانند ج يها تياز سا يبه تعداد

  .دينترنت بپردازيتر به گشت و گذار در ا راحت ياليد با خيتوان يو م. رفعال استيفرض غ شيد به صورت پيکن يکه مراجعه م ييها تيسا

https://addons.mozilla.org/fa/firefox/addon/722
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ن ينماد آن پالگ يد رويکه شد يديت جدياست وارد سا يکاف. د، کار ساده استين اضافه کنين پالگيد ايست سفيت را به ليک وب سايد که ياگر خواست

  .ست مورد اعتماد شما اضافه شوديد تا به ليت مورد نظر را انتخاب کنين نام وب سايير پايد و مطابق تصويک کنيکل 
 

اما در ! ت نگهبان گرفته شده استير از ساين تصويد اينيب يم روبرور يهمانطور که در تصو
نکته . شود يده ميگر هم ديت ديک سايدهد نام  ينشان م NoScriptن يکه پالگ يستيل

گر هم يد يها تياز سا ييکدها يد حاويکن يکه مشاهده م ييها تين است که اغلب سايدر ا
است  يگر مربوط به کدين اسم ديمثال ا يبرا. ديستين موضوع نيهستند اما شما متوجه ا

گر به نام يت ديوب سا کيس يکند و از سرو يدکنندگان نگهبان را ثبت ميکه آمار بازد
Sitemeter مخرب  يپت هاياسکر يتواند حاو ين کدها مياز ا يبعض. کند ياستفاده م

 يرو ينجا کد مخربيد که ايد و انتظار نداريت نگهبان اعتماد داريقاعدتاً شما به سا. باشند
ه در ن افزونيقدرت ا. رخ ندهد ين اتفاقيمرورگر شما اجرا بشود اما همه جا ممکن است چن

قرار  ينترنتيک صفحه ايگر هم در يد يها تيکه از سا يمخرب ين است که کدهايا
  .دهد يها نم کند و اجازه اجرا شدن به آن ير فعال مياند را غ گرفته

NoScript ديرفاکس خود نصب کنيفا ينجا رويرا از ا: 

https://addons.mozilla.org/fa/firefox/addon/722 

  :ديک اصل را در ذهن داشته باشيشه ياست که هم ين آسان است کافين پالگياستفاده از ا

ن ير ايدر غ. ديده يت ميها اجازه فعال پت وجود دارد به آنيا جاوا اسکرياز به فعال کردن فلش يد و نياعتماد دار يتيکه واقعاً به سا يشما فقط در موارد
  .ستيها ن فعال شدن آن يبه اجازه دادن برا يازيصورت ن

مورد اعتمادتان را  يها تياز سا يد تعدادياستفاده مجبور هست يچرا که در ابتدا. آزاردهنده به نظر برسد ين افزونه مقداريممکن است در ابتدا استفاده از ا
حمله و سرقت  يها ن روشيع ترين و شاياز خطرناک تر يکي XSSد که حمالت يد بدانياما با. را بدهدح يها اجازه کارکرد صح د تا به آنيکن يبه آن معرف

از معدود  يکين افزونه يا. ستيها ن از آن يريد قادر به جلوگيکرد يکه تا به حال استفاده م يمقابله ا يها چ کدام از روشينترنت است و هياطالعات در ا
 .ه کنديشتر از قبل هديار بيبس يتيرد و به شما امنين حمالت را بگيا يجلو ياديحد ز تواند تا ياست که م ييها روش

  

  
 اگر در ثريا هم باشد، عدالت و آزادي

 ... بدان دست خواهند يافت سرزمين ايران مردان و زنان
  

https://addons.mozilla.org/fa/firefox/addon/722
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  !شودآغاز  صفحه کليد کامپيوتر شماEnter با فشردن دکمه تواند  ينيز م يو ديکتاتوربر پيکر ديکتاتور مهلک  يضربه هابدين ترتيب 

 يقشنگ بزنند اما اگر به گوش عامه مردم نرسد کار يسند و حرفهايبا بنوين مدت به دوستان ثابت شده است که اگر سالها مقاالت زيمطمئنا در ا  -
 ييار بااليت بسينترنت از اهميدر ا يم، اطالع رسانيه که بگذريو پخش اعالم يواقع ياجتماع يل گروه هايتشک ياساس ياز کارها .هوده خواهد بوديب

 ينترنت جمع آورينگ ايلتريعبور از ف يروش مختلف برا ۹جنبش سبز، در اينجا  ياطالع رسان يت هاينگ سايلتريغلبه بر مشکل ف يبرا. برخوردار است
از هر کدام از خوان هاي زير که عبور کنيد بر غول فيلترينگ . د به راحتي بر مشکل فيلترينگ اينترنت غلبه کنيدين روش ها بتوانيشده است تا با ا

د تا اونها هم غول يفقط يادتون باشه که تک خوري نکنيد و به دوستانتون هم ياد بده. اينترنت غلبه مي کنيد و به فرشته زيباي آزادي مي رسيد
همه در دسترس خواهد بود و اگر هر کس  يد جنبش سبز برايمف يت هاين روش ها سايبا ا! فيلترينگ را شکست داده و به فرشته زيباي آزادي برسند

نترنت ينگ ايلتريف يجنبش سبز را بدهد، به زود يت هايبه سا ينترنت و دسترسينگ ايلتريآموزش عبور از ف يو حضور يفقط به دو نفر به صورت عمل
  :شود ياثر م يشه بيهم يبرا

 :اولخوان  •
 شخصي بر روي وبهر ايراني صاحب يک فيلتر شکن 

 د هاست،يخر يپول برا يشه با پرداخت اندکيهم يکبار براي !ديلتر شکن باشيد دربدر به دنبال فيخواه يم يتا ک

 د،يار دوستانتان هم قرار دهيو آنرا در اخت ديخود شو يلترشکن شخصيو صاحب ف ديال خود را راحت کنيخ

 !باشدبر روي وب  د صاحب يک فيلترشکن شخصييبا هر ايراني

 مين طرح را همه جا گسترش دهيد اييايب
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 لترشکن تحت وبيانه فيو مخف ينيرزميجاد هزاران شبکه زيا

به  يعموم يت پروکسيک ساين است که يآن ا ياما بد. تحت وب است ينترنت، استفاده از پروکسينگ ايلتريعبور از ف ين روش هاياز پرکاربردتر يکي
و بدون دردسر از  ياستفاده دائم ين راهکار برايبهتر .شود ير نميبه آن امکان پذ يلتر شده و دسترسيشود به سرعت ف يمعروف م ينکه کميمحض ا

لترشکن يت فيک ساي يخودش و دوستان قابل اعتمادش اقدام به راه انداز ينترنت آن است که هر کس براينگ ايلتريعبور از ف ين روش آسان برايا
توان با قرار دادن  ين روش ميدر ا. نان خود پخش کند و آن را در سطح عموم منتشر نکندين دوستان مورد اطميآنرا تنها در بتحت وب کند و آدرس 

 .ز به صفر رساندين   لترشکن رايلتر شدن فيو ف ييلترشکن احتمال شناسايف يپسورد بر رو

خود را  يکنيد و هاست و دامين بگيريد تا بتوانيد بر روي آن فيلتر شکن شخص بايد مقدار اندکي پول هزينهتحت وب  يلترشکن شخصيف يراه انداز يبرا
  !صرفد يد ميده يم   لتر نشده در روز هدريف يک پروکسيدا کردن يپ يکه شما برا ينه اندک به ساعت ها وقتين هزيمطمئنا پرداخت ا. برپا کنيد

هزينه اي مي توانيد آن را تبديل به يک فيلترشکن شخصي کنيد که هيچگاه بدون هيچ . اگر هم سايت شخصي بر روي هاست داريد که چه بهتر
 .آدرسش فيلتر نشده و هميشه براي شما و دوستان قابل اعتمادتان در دسترس باشد

د و لعنت يخش کنن دوستانتون هم پيد فيلتر شکن شخصي خودتون را راه بياندازيد و آنرا بيتوان يدر کمتر از دو دقيقه م. خيلي اين کار ساده هست
 .ان سياهي و جهليبفرستيد بر بان

  پروکسي چيست؟ 

در دنياي اينترنت پروکسي به کامپيوتري گفته ميشود که به ساير . است" به نيابت کسي کاري را انجام دادن"و " وکيل"پروکسي در لغت به معناي 
فرض . بياييد اين مطلب را با يک مثال ساده بيشتر توضيح دهيم. مستقيم برقرار کنندکامپيوترها اجازه ميدهد تا از طريق آن با مقصدشان يک ارتباط غير 

حال اگر شما بخواهيد از اداره به . هر اتاق اين اداره يک خط تلفن دارد که به تلفنخانه مرکزي اداره وصل است. کنيد شما در يک اداره کار ميکنيد
نقش . را بگيريد و بعد از تلفنچي اداره بخواهيد که شماره تلفن منزلتان را گرفته و به شما وصل کند) ٩مثالً (منزلتان زنگ بزنيد الزم است يک شماره 

وقتي کامپيوتري از طريق پروکسي به اينترنت وصل است و ميخواهد به يک . تلفنخانه و تلفنچي در اين مثال دقيقاً مانند نقش پروکسي در اينترنت است
سپس پروکسي به کامپيوتر مقصد متصل شده و فايل درخواستي را دريافت ميکند و بعد . ا درخواستش را به پروکسي ميفرستدفايل دسترسي پيدا کند، ابتد

  .آن را براي کامپيوتر درخواست کننده ميفرستد

  
 .اين شکل ارتباط مستقيم بين کامپيوترهاي سرويس دهنده و سرويس گيرنده را نمايش ميدهد :۱شکل 

  

بينيد عمالً هيچ ارتباط مستقيمي بين کامپيوتر سرويس دهنده و کامپيوتر  همانطور که مي. ل ارتباط از طريق پروکسي را نشان ميدهداين شک :۲شکل 
 .سرويس گيرنده وجود ندارد
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گيرنده  دهنده و سرويس سبينيد پروکسي در اينجا به عنوان يک واسطه عمل ميکند و عمالً هيچ ارتباط مستقيمي بين کامپيوترهاي سروي همانطور که مي
از آنجايي که : اين استپاسخ . پيش آيد که کاربرد پروکسي چيست و چرا گاهي از آن استفاده ميشودسوال حال ممکن است برايتان اين . وجود ندارد

ديگري که هنوز  urlنيد با آدرس سايت ها کار مي کند، بنابراين با استفاده از پروکسي شما مي توا urlسيستم فيلتر کردن سايت ها بر اساس آدرس 
اين روش تا زماني کار مي کند که . فيلتر نشده به محتواي اطالعات سايت فيلتر شده خود دسترسي پيدا نماييد و بدين ترتيب فيلترينگ را دور مي زنيد

 !آدرس پروکسي شما خود فيلتر نشده باشد

 
  :ترين آنها عبارتند ازها به چند گروه تقسيم ميشوند که مهم از نظر فني پروکسي

اند و فقط از  ها براي ديدن صفحات وب طراحي شده اين پروکسي. هايي که به آنها برخورد ميکنيد از اين گروه هستند اکثر پروکسي: HTTPپروکسي
ها نميتوان براي ديدن صفحات  از اين پروکسي. نيز توسط بعضي از آنها پشتيباني ميگردد FTPالبته گاهي پروتکل . پشتيباني ميکنند HTTPپروتکل 

Secure  رمزنگاري شده)https ( استفاده کرد، زيرا پروتکل مورد استفاده براي اين صفحاتHTTPS است. 

 
ميتوان از آنها براي مرور صفحات وب رمزنگاري  پشتيباني ميکنند و HTTPSو  HTTPها از هر دو پروتکل  معموالً اين پروکسي: HTTPS يپروکس

 .شده نيز بهره برد

اند تا از کل  تقسيم ميشوند، طوري طراحي شده Socks 5و  Socks 4ها که خود به دو دسته  اين پروکسي ):Socks(پروکسي ساکس 
 .قرار دارند ۱۰۸۰ها، غالباً روي پورت  اين پروکسي. پروتکلهاي اينترنت پشتيباني کنند

 
. اي دارند الذکر اختالف ريشه ها که در اصطالح عوام به آنها فيلترشکن ميگويند با ساير پروکسيهاي فوق اين پروکسي ):CGI-Proxy( وب پروکسي

) اسکريپت(هايي  اينها در واقع وب سايتهايي هستند که به کاربر اجازه ميدهند از طريق آنها به ساير وب سايتها دسترسييابد و براي اين منظور از برنامه
ها بسيار ساده است،  از آنجايي که کار کردن با اين پروکسي. اند نوشته شده Perlو  PHPاستفاده ميکنند که به زبانهاي برنامه نويسي تحت وب مثل 

 .اند محبوبيت زيادي پيدا کرده

  !يک هاست با دامين بخريدبايد حتما 

ن کار به يممکن است در نگاه اول ا. مي توانيد براي خود و دوستانتان يک فيلترشکن شخصي داشته باشيداگر يک هاست با دامين داشته باشيد به راحتي 
اي را که شما در طول يک سال براي پيدا کردن پروکسي  تجربه نشان داده، وقت و هزينه. ستين نيابداً چن يد ولياينظرتان پرخرج ب

   .اي خريد هاست و دامين مي پردازيدهاي عمومي صرف ميکنيد بيشتر از مبلغي است که بر

از شما  يلين ممکن است خيهمچن. ديا چند نفر از دوستانتان انجام دهين کار را مشترکاً با دو يا يه گذاريد سرمايتوان يها نيز م نهيکمتر شدن هز يبرا
 !برخوردار است يا ت شما از چه قدرت نهفتهيد سايدانينم يد وليت داشته باشيک وب ساي

نه يبه يپت هايد و اسکرين کنيد هاست و دامين است که خودتان اقدام به خريشنهاد ما به شما ايد پينترنت دارينگ ايلتريشما هم مثل ما مشکل فاگر 
تان را راه خود يلترشکن شخصيد و فيآن نصب کن يرا بر رو - ميپرداز يآنها م يکه در ادامه به معرف-ران ينگ در ايلتريد فيمقابله با موج جد يشده برا
 .و سپس فيلتر شکن خود را به دوستانتان نيز پيشنهاد کنيد. ديانداز

 ...ديآ يبر م ين کار از عهده هر کسيانجام ا
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 :براي راه اندازي فيلترشکن شخصي بر روي وبسايتتان وجود دارد بهينه شدهاسکريپت  ۶

  ):James Marshall CGI-Proxy(پروکسي جيمز مارشال اسکريپت  -۱

نويسنده آن، آقاي . اند هاي ديگر بر مبناي آن نوشته شده اين اسکريپت، بهترين اسکريپتي هست که در دسترس عموم قرار دارد و در واقع اکثر اسکريپت
در . باني ميکندپشتي FTPو  HTTPاين اسکريپت قابليتهاي فراواني دارد و از پروتکلهاي. نوشته است Perlجيمز مارشال، متن اين اسکريپت را به زبان 

مزيت ديگر اين اسکريپت اين است که نويسنده آن را در درون سورس برنامه کامالً . نسخه جديد آن قابليت پشتيباني از جاوا هم به آن اضافه شده است
 .تواند براي دانشجويان و عالقمندان به يادگيري پرل بسيار آموزنده باشد اين مسئله مي. توضيح داده است

  :صب پروکسي جيمز مارشال بر روي هاستراهنماي ن

 :هاستي که ميخواهيد اين اسکريپت را بر روي آن اجرا کنيد بايد از قابليتهاي زير برخوردار باشد

 يا باالتر Perl 5.8پشتيباني از پرل نسخه  -

  NPH-CGIپشتيباني از اسکريپتهاي -

  ).Outgoing Socket Enabled(باز باشد  CGIسوکت خروجي براي اسکريپتهاي -

  .آن را نصب کنيد) Installer(و يا از طريق نصاب ) Manual(توانيد به دو روش دستي  شما مي. نصب اين اسکريپت نسبتاً آسان است

  .اند در زير هر دو روش توضيح داده شده

  :براي نصب دستي مراحل زير را طي کنيد

  :يافت فايل از سايت اصليدر. فايل فشرده اسکريپت را به کامپيوتر خود دانلود کنيد-۱

http://www.jmarshall.com/tools/cgiproxy 

  .فايل را از حالت فشرده خارج سازيد-۲

  .بر روي سرور هاست خود آپلود کنيدcgi-bin را به درون شاخه  nph-proxy.cgiفايل -۳

  .تغيير دهيد ۷۵۵فايل را به ) Permission(مجوز  -۴

  :براي اين کار در کادر آدرس مرورگرتان تايپ کنيد. فايل مذکور را از درون مرورگر خود صدا کنيد-۵

http://www.YourSite.com/cgi-bin/nph-proxy.cgi 

ميتوانيد به کمک آن، گشت و گذار در اينترنت را آيد و شما  اگر مراحل فوق را درست انجام داده باشيد، صفحه پروکسي جيمز مارشال به نمايش درمي
  .شروع کنيد

 د،يهست مواجه مشکل با آن ياجرا در هم باز يول است برخوردار CGI-Proxy پتياسکر ياجرا يبرا فوق يتهايقابل از سرورتان که ديهست مطمئن اگر
  :ديکن راکنترل ريز موارد

  .ديا داده رييتغ ۷۵۵ به را ليفا مجوز ديشو مطمئن. ۱

http://www.jmarshall.com/tools/cgiproxy
http://www.YourSite.com/cgi-bin/nph-proxy.cgi
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  .ديا داده قرار cgi-bin شاخه در را پتياسکر ديشو مطمئن. ۲

  .شوديم شروع" nph-" با پتياسکر نام که ديشو مطمئن ديا داده رييتغ را پتياسکر نام اگر. ۳

  .است. pl اي. cgi ليفا) extension( پسوند که ديشو مطمئن. ۴

اگر چنين است نگران نباشيد؛ وب سايتي  .بعضي کاربران مبتدي به مشکل بر بخورنداگرچه نصب پروکسي جيمز مارشال آسان است ولي ممکن است 
  .وجود دارد که به صورت اتوماتيک پروکسي را براي شما نصب ميکند

  :براي نصب اتوماتيک مراحل زير را طي کنيد

  .به اين آدرس مراجعه کنيد -۱

http://install.xav.com/?p_timeout=0&p_vendor=jm&p_ip=undefined&p_up=1&action=SelectVersion&set_product=cgiproxy  

  .را بزنيد Nextاز ليست موجود آخرين نگارش پروکسي را انتخاب کنيد و کليد  -۲

  .کليک کنيد Acceptدر صفحه بعد، روي دکمه  -۳

برنامه ). جدول زير(شما فقط نام سايت به همراه نام کاربري و رمزتان را وارد کنيد و بقيه قسمتها را خالي بگذاريد . حال به يک فرم بر ميخوريد -۴
نظيمات استاندارد پيروي نميکند و تنظيمات خاص خود را دارد، اگر سرور شما از ت. فرض تکميل کند نصاب سعي ميکند آنها را بر اساس تنظيمات پيش

 .براي کسب اطالعات با شرکت خدمات دهنده وب هاست خود تماس بگيريد. الزم است اين قسمتها را خودتان به صورت دستي پر کنيد

  

  .نحوه پر کردن فرم نصاب پروکسي جيمز مارشال - جدول

کليک  Finishروي دکمه . وب سايت شما را بررسي کرده و توضيحات مختصري را در مورد آن نشان ميدهد) Installer(در اين مرحله نصاب -۵
  .کنيد

حال روي لينکي که در اين صفحه . برخورد ميکنيد) Congratulations(اگر نصب با موفقيت انجام شود در صفحه بعدي به يک پيام تبريک  -۶
  :فرض، پروکسي در آدرس زير قرار ميگيرد به طور پيش. سي برويدوجود دارد کليک کنيد تا به صفحه پروک

http://www.YourSite.com/cgiproxy/nph-proxy.pl 

 .بعد از اين که پروکسي با موفقيت نصب شد بهتر است پسورد وب سايتتان را عوض کنيد

http://install.xav.com/?p_timeout=0&p_vendor=jm&p_ip=undefined&p_up=1&action=SelectVersion&set_product=cgiproxy
http://www.YourSite.com/cgiproxy/nph-proxy.pl
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براي اين که شما بتوانيد از پروکسي جيمز مارشال . تر مناسب نيستضمنا توجه داشته باشيد که پروکسي جيمز مارشال، در شکل اوليه، براي عبور از فيل
 :براي فرار از فيلتر استفاده کنيد الزم است يکي از کارهاي زير را انجام دهيد

درس وب سايت در اين حالت آ. پشتيباني ميکند) SSL(سرور امن، سروري است که از ارتباطات رمزنگاري شده . آن را از روييک سرور امن اجرا کنيد -۱
مندي از آن بايد  اين امکان، به طور معمول، همراه با خدمات وب هاستينگ ارائه نميشود و شما براي بهره. شروع ميشود https با httpشما به جاي

ه از گواهينامه آنها به با اين حال بعضي وب هاستها به شما اين امکان را ميدهند ک. خريداري کنيد SSLمبلغي را جداگانه پرداخته و يک گواهينامه 
اگر برايتان مقدور بود، از اين روش استفاده کنيد، زيرا در . براي اطالعات بيشتر با شرکت وب هاست خود تماس بگيريد. صورت اشتراکي استفاده کنيد

  .آيد و غير قابل رديابي ميشود اين حالت کليه تبادالت اينترنتي شما به صورت رمزنگاري شده در مي

دسترسي به URL  تنظيم شده باشد، ۸۰۰۰مثالً با فرض اين که پروکسي بر روي پورت . قرار دهيد ۸۰سي را بر روي پورتي به غير از پورت پروک -۲
  .اکثر وب هاستها اين امکان را واگذار نميکنند. آيد پروکسي به صورت زير در مي

http://www.YourSite.com:8000/cgi-bin/nph-proxy.cgi 

راهنماي " براي اطالعات بيشتر به قسمت. ها را به صورت درهم ريخته درآورد  URLمتن اسکريپت را کمي تغيير دهيد و کاري کنيد که پروکسي -۳
  .مراجعه کنيد" تنظيمات پروکسي جيمز مارشال

http://www.no-filter.com/censor/f2_cgi_proxy_config.htm 

 :ديسوال کنانجمن  نيد از ايخوردپت به مشکل برين اسکرياگر در نصب ا

http://www.no-filter.com/forum/showthread.php?t=11 

  ):PHProxy(پي اچ پروکسي اسکريپت  -۲

تر  است، در اصل بر مبناي پروکسي جيمز مارشال نوشته شده ولي نسبت به آن ساده PHPيک اسکريپت که به زبان ) PHProxy(پي اچ پروکسي 
نيز به آن  FTPپشتيباني ميکند ولي به گفته طراحش به زودي قابليت پشتيباني از  HTTPاين اسکريپت فقط از پروتکل . است و تنظيمات کمتري دارد

 Safe Modeهمچنين وضعيت . و باالتر پشتيباني ميکند نصب و اجرا گردد ۲/۴نسخه  PHPاين اسکريپت بايد بر روي سروري که از . افزوده ميشود
  .بايد غير فعال باشد  PHPبراي اسکريپتهاي

  :Phproxyکسب اطالعات بيشتر درباره 

fa.html-PHProxy-https://www.sesawe.net/Using 

fa.html-Proxy-Web-a-is-https://www.sesawe.net/What 

  راهنماي نصب و تنظيمات پي اچ پروکسي

 :براي نصب مراحل زير را طي کنيد

 :ليدريافت فايل از سايت اص. فايل فشرده اسکريپت را به کامپيوتر خود دانلود کنيد - ۱

http://sourceforge.net/projects/poxy 

  .فايل را از حالت فشرده خارج کنيد - ۲

 .بر روي سايت خود کپي کنيد) public_htmlمعموالً(را به دايرکتوري اصلي  phproxyفولدر  - ۳

http://www.YourSite.com
http://www.no-filter.com/censor/f2_cgi_proxy_config.htm
http://www.no-filter.com/forum/showthread.php?t=11
https://www.sesawe.net/Using
https://www.sesawe.net/What
http://sourceforge.net/projects/poxy
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 .را پيدا کنيد index.phpبرويد و فايل  phproxyبه شاخه - ۴

 .تغيير دهيد ۶۴۴اين فايل را به ) Permissions(مجوز  - ۵

  :براي اين کار در کادر آدرس مرورگرتان تايپ کنيد. را صدا کنيد index.phpاز درون مرورگر خود فايل 

http://www.YourSite.com/phproxy/index.php 

نمايش داده ميشود و شما ميتوانيد گشت و گذار در اينترنت را با کمک آن  PHProxyلياگر مراحل فوق را با موفقيت انجام داده باشيد، صفحه اص
استفاده  Imageا ي Iranمانند  يعموم ياز نام ها حتما. انيد تغيير دهيدورا به هر اسم ديگري که مي خواهيد مي ت phproxyنام فولدر . شروع کنيد

  .رممکن شوديغ يديق کلمات کليرلترشکن شما از طيلترشدن آدرس  فيد که امکان فيکن

 .از صفحه اصلي آن هنگام اجرا در دسترس هستند PHProxyهمه تنظيمات 

  :اند اين تنظيمات به همراه شرح مختصري از هر کدام در زير آمده

Include form:  اين قسمت مشخص ميکند که آيا بايد کادر آدرسPHProxy در باالي تمام صفحات نمايش داده شود يا نه.  

Remove Scripts: اگر اين قسمت را تيک بزنيد ممکن است بعضي صفحات درست نمايش داده نشوند. اسکريپتهاي جاوا را از صفحه حذف ميکند.  

Accept Cookies: اگر تيک را از جلوي آن برداريد با وب سايتهايي که نياز به . پذيرش کوکيLog-in دارند به مشکل برميخوريد.  

Show Images: اين . اگر تيک اين قسمت را برداريد، عکسها و گرافيکها از صفحه حذف ميشوند و فقط متن نمايش داده ميشود. نشان دادن تصاوير
  .گزينه براي زماني که ميخواهيد در پهناي باند خود صرف جويي کنيد مفيد است

Show Refer: ورده باشد، پروکسي بخش اگر اين قسمت تيک نخrefer  را ازHTML Header به اين ترتيب، وب سايتي که در . حذف ميکند
  .حال مشاهده آن هستيد متوجه نميشود شما قبالً از کدام سايت بازديد ميکرديد

Rotate13:  از روشrot-13  براي درهم ريختنURL کي از دو گزينه براي عبور از فيلتر الزم است شما حداقل ي. استفاده ميکندrot-13  يا
base64 را انتخاب کنيد.  

Base64:  از روشbase64 براي درهم ريختنURLبراي عبور از فيلتر الزم است شما حداقل يکي از دو گزينه . استفاده ميکند rot-13 يا
base64 را انتخاب کنيد.  

Strip Meta: هاي متا تگHTML را حذف ميکند.  

Strip Title:  را از نوار عنوان عنوان صفحه)Title bar (حذف ميکند.  

Session Cookies: اي را ذخيره ميکند هاي دوره تنها کوکي.  

New Window: آدرس مورد نظر را در يک صفحه جديد مرورگر باز ميکند. 

  URL نگ بر اساس آدرسيلتريد تا اثر فيک بزنيرا هم حتما ت Use ROT13 encoding on the address نهيگز phproxy يلترشکنهايدر ف

 .شود يخنث

http://www.YourSite.com/phproxy/index.php
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توانيد آنها را مستقيماً از روي کامپيوتر  ها بايد بر روي سرور هاست نصب و اجرا شوند و شما نمي در آخر، تذکر اين نکته ضروري است که اين اسکريپت
  .شخصي خودتان اجرا کنيد

  :Phproxyروشي ديگر براي دريافت اسکريپت 

بسازيد و آن  Phproxyاين امکان را به شما مي دهد که اسکريپت فيلتر شکن شخصي بر پايه  http://www.proxybuilder.comسايت 
را ... فقط کافيست که در اين سايت نام دلخواه، توضيحات و مشخصات ديگري مانند رنگ و . را روي هاست سايت خودتان قرار بدهيد و استفاده کنيد

بعد مي توانيد اسکريپت فيلترشکن . اسکريپت فيلتر شکن شما ساخته ميشود Generate Web Proxy Scriptsحاال با کليک روي . انتخاب کنيد
  . دانلود کنيد Zipخود را در يک فايل 

و فايل هاي مربوط به اسکريپت فيلتر شکن را درون اين  Iran مثل يک نام عموميسپس فايل زيپ را روي کامپيوتر خود باز کرده، يک فولدر بسازيد با 
فيلتر شکن شخصي شما به آدرس زير در . کار تمام است. بعدش اين فولدر را با محتوياتش روي سايت شخصي خودتان آپلود کنيد. قرار دهيد Iranفولدر 

 :ت ببريددسترش شده و مي توانيد از آن بهره برداري کنيد و از اينترنت بدون محدوديت لذ

www.site-shoma.com/iran 

 :از اين آدرس نيز مي توانيد براي فيلتر شکن خود قالب مورد عالقه خود را دانلود و نصب کنيد

templates-http://www.proxybuilder.com/blog/category/proxy 

  

  0.5b201نسخه   PHProxyاسکريپت بهينه شده

ن نسخه يدر ا. ديران استفاده کنياستفاده در ا ينه شده آن برايلتر است، از نسخه بهيمورد نظر شما ف يت هايباز هم سا Phproxy اگر با استفاده از
ن يا. نخواهد بود يينگ حکومت قابل شناسايلتريف يستم رمزگشايس يب براين ترتيرد به ايگ يک انجام ميناميد ديک کليبه کمک  url يرمزنگار
نگ يدرون هاست يفولدر يل را روياست هر سه فا ياستفاده کاف يبرا يعني. شود ينصب و استفاده م PHProxy يپت درست مانند نسخه اصلياسکر
ه يلترشده تهيپرمخاطب ف يت هايبه سا يدسترسل يتسه يبرا يستينک ليترجمه شده اند و ل يآن هم به فارس ينه هايبه عالوه گز. ديکن يخود کپ

  .شده است

 0.5b201نسخه   PHProxyنه شدهيپت بهيدانلود اسکر

http://sohrab.co.cc/new_phproxy_script.zip  

  

  )اسکريپت پروکسي مخصوص جنبش سبز(سبزپروکسي اسکريپت  -۳

شود و از طريق آن  افزار بر روي هاست نصب مي اين نرم. هاي فيلتر شده است پروکسي روشي جديد، آسان و سريع براي دسترسي به وب سايتسبز 
کافي است . کار کردن با سبزپروکسي بسيار راحت است. هاي خبري و اطالع رساني مسدود شده دسترسي داشته باشيد توانيد به بسياري از سايت مي

  .يا اينکه از لينکدوني سبزپروکسي استفاده کنيد. ها را برايتان باز کند هاي فيلتر شده را به آن بدهيد تا آن ايتآدرس س

ه ايده کلي سبزپروکسي در اينجا است که هر کدام از مديران سايت ها و وبالگ ها يک سبزپروکسي براي خودشان راه اندازي کنند و ضمن استفاد
راه اندازي صد ها و هزاران سبزپروکسي که هر کدام مشکل فيلترينگ يک جمع را حل . دوستان و آشنايان خود هم قرار دهندشخصي، آن را در اختيار 

 .تواند براي صدها هزار نفر راهگشا باشد کند مي مي

http://www.proxybuilder.com
http://www.site-shoma.com/iran
http://www.proxybuilder.com/blog/category/proxy
http://sohrab.co.cc/new_phproxy_script.zip
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  منطق متفاوت سبزپروکسي

به اين معني که کاربران به يک مرکز خدمات . کزي عمل مي کننديک سيستم مر تقريبا تمام نرم افزارهاي ارايه شده براي عبور از فيلترينگ بر مبناي
همين موضوع سبب مي شود که مسدود کردن اين روش ها راحت باشد و در عين حال با افرايش کاربرها امکان سرويس . دهنده اصلي متصل مي شوند

  .دهي محدود شود

. مي شود و سايت هاي فيلتر شده را براي گروه کوچکي از افراد باز مي کند يک هاست نصب سبزپروکسي نرم افزار کوچک و مستقلي است که بر روي
ديگر به واقع هر وبمستر و هر کسي که داراي هاست شخصي است مي تواند يک سبزپروکسي راه اندازي کند و اينها مانند جزاير کامال مستقلي از يک

  .عمل مي کنند

  :برتري هاي اين روش در اينجا است که

  .ست و مرکزيت ندارد بنابراين مانند روش هاي قبل، کشف و فيلتر نخواهد شدمخفي ا - ۱

  .يک هاست باشد مي تواند سبزپروکسي را راه اندازي کند هر کس که داراي! رايگان است - ۲

  .راه اندازي آن آسان و سريع است و نياز به دانش فني ندارد - ۳

  .يک صفحه در مرورگر است که سايت هاي مسدود شده را برايتان باز مي کند سبزپروکسي. تنياز به نصب هيچ نرم افزاري هنگام استفاده نيس - ۴

هرکس که يک سبزپروکسي راه اندازي کرد آن را در اختيار دوستان و آشنايان خود هم قرار مي . بر مبناي شبکه هاي اجتماعي خصوصي کار مي کند - ۵
  .ه ده ها نفر براي عبور از فيلترينگ کمک کندبنابراين هر کدام از اين جزاير مي تواند ب. دهد

 

  : ايرانيان خارج از کشور هم مي توانند کمک کنند

ان خود وب مسترها و وبالگ نويس هايي که در خارج از ايران زندگي مي کنند هم مي توانند با صرف تنها چند دقيقه، کمک بزرگي به دوستان و آشناي
يک سبزپروکسي روي هاست و دادن آدرس و رمز عبور آن به دوستان و آشنايان مقيم ايران مي توانيد به آنها براي  با راه اندازي. در داخل ايران بکنند

  .دسترسي به اينترنت آزاد و بدون محدوديت کمک کنيد

  

  :دانلود اسکريپت سبزپروکسي

 :وب سايت سبزپروکسي در آدرس زير قرار گرفته است

http://www.sabzproxy.com 

اي آن، از آنجايي که وب سايت سبزپروکسي در ايران فيلتر خواهد شد، بنابراين براي دريافت آخرين نسخه اسکريپت سبزپروکسي به همراه فايل راهنم
دقت کنيد که به . يد تا فايل دانلود آن به ايميل شما ارسال شودارسال کن sabzproxy@sabznameh.comکافيست يک ايميل خالي به آدرس 

  .خاطر امنيت بيشتر، سبزپروکسي را فقط از طريق وبسايت اصلي اش دريافت کنيد و از دريافت آن از منابع ديگر خودداري کنيد

  

  

http://www.sabzproxy.com
mailto:sabzproxy@sabznameh.com
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 :پرسش و پاسخ درباره سبزپروکسي

  يت هاي ويدئويي را هم تماشا کرد يا خير؟يوتيوب و ديگر سا آيا ميشه با اين پروکسي ويدئوهاي - ۱

 .يوتيوب را مشاهده کنيد مي توانيد ويديوهاي) تيک گزينه غيرفعال کردن را برداريد(بله اگر جاوا اسکريپت را فعال کنيد         

  )کردنددر روز قدس ها  VPNمثل کاري که با (آيا امکان اينکه روزي اين اسکريپت توسط مخابرات غيرفعال بشه هست؟  - ۲

 .فيلترينگ و ضد فيلترينگ يک نبرد ادامه دار است. فعال که کار مي کنه و بايد صبر کنيم ببينيم چي مي شه        

  آيا سبزپروکسي اطالعات رد و بدل شده را کد ميکنه؟ آي پي ما را تغيير ميده؟ - ۳

به همين خاطر استفاده از سبزپروکسي را براي کارهايي که . بدل شده را کد نمي کند سبزپروکسي آي پي شما را تغيير ميدهد ولي اطالعات رد        
در . يک گشت و گذار بدون دردسر در وبالگها و سايتهاي خبري فيلتر شده است سبزپروکسي تنها براي. امنيت بااليي احتياج دارند توصيه نمي کنيم

پيچيده شدن رمزنگاري آدرس ها و . ده مانند عدم ايندکس شدن در موتورهاي جستجوسبزپروکسي قسمت هايي براي افزايش امنيت هم اضافه ش
  .امن تر هم باشد PHProxyاختصاص يک کليد به ازاي هر کاربر که تمام اينها سبب مي شود که اين پروکسي حتي نسبت به 

 

  اسکريپت باالکسي بهينه شده توسط ايراني ها براي کارهاي بزرگ  -۴

  :سايت باالترين و فيس بوک مثل فعاليت در

مي باشد که اسکريپتي متن باز و رايگان است، و با تغييرات اساسي سعي شده برنامه اي  phproxyتکامل يافته اسکريپت محبوب  Balaxyاسکريپت 
  .امنتر و کم مشکلتر ارائه شود

. مينگ انجام داده ايلتريمبارزه با ف يها برا يرانيهست که تابحال ما ا ين کار نرم افزاريبه نظر عمده تر. است يار عاليبس يباالکس يکار توسعه دهنده 
متفاوت و  يک رمزگذاريپت از يد در هر اسکرينگذار تپياسکر يوزر و پسورد رويکه اگر  ير داده به طورييرا اساسا تغ ياچ پروکس يپ يروش رمزگذار
  .باشد ييا قابل رمزگشا.گر توسط مزدوران جيد يباالکسد، يجد ين رمزگذاريد است که با ايبع. کند يرندوم استفاده م

 چه نيازي به اين اسکريپت وجود دارد؟ phproxyابتدا اين سوال مطرح ميشود که با وجود اسکريپت هايي مشابه  

  :مشکالت جدي اين اسکريپت ها به شرح زير است

۱ - phproxy و اسکريپت هاي مشابه قالبا از يک انکودينگ مشخص برايurl  استفاده ميکنند و اين سبب فيلتر شدن خود اسکريپت و يک ضعف
 .امنيتي محسوب ميشود

۲ - phproxy و اسکريپت هاي مشابه قالبا نام کوکي ها را کدگذاري نميکنند که در مورد برخي سايتها موجب شناسايي استفاده کننده ميشوند. 

۳ - phproxy زرگ وجود دارد و آن ارسال تمام کوکي هاي ثبت شده در و اسکريپت هاي مشابه قالبا يک مشکل امنيتي بurl  فيلترشکن شما به
 .شبکه است

۴ - phproxy و اسکريپت هاي مشابه با الگين کردن در سايت هايي مثل باالترين مشکل دارند. 

ين نرم افزارها نيز مسدود ميشوند يا مناسبتر هستند، اما در روزهاي حساس که ا your-freedomو  ultrasurfبطور کلي برنامه هايي نظير   - ۵
  !بسياري از پورتها بسته ميشوند، اين اسکريپت کشتي نجات محسوب ميشود



-٢٢ - 

است، در باالکسي تمام هدرها و کوکي هاي ارسالي  phproxy، اين اسکريپ حاصل مدتي تالش و تحقيق شبانه روزي روي اسکريپت Balaxy و اما
  .و دريافتي به دقت بررسي شده اند و تنگناهاي امنيتي زير پوشش قرار گرفته اند

 :برخي مشخصات باالکسي

 متن باز و رايگان - 

 ها همراه با انتخاب کليد دلخواه cookieها و  urlاستفاده از رمزنگاري براي - 

  )نام دامين هم به نام کوکي اضافه ميشد، که نياز به رمز نگاري احساس ميشد phproxyدر (استفاده از رمز نگاري براي نام کوکي ها  - 

  ).. …ارسال مطلب ، ارسال نظر ، دادن راي و(رفع مشکل اسکريپت با باالترين  - 

  facebookوgmail رفع مشکل  - 

  )اگر تعيين شود(بصورت داخلي  استفاده از کلمه عبور براي پروکسي - 

  .هم ندارد curlهم بخوبي کار ميکند و نيازي به توابع  ۴ورژن   phpبراحتي نصب شده و روي phproxyاين اسکريپت نيز مانند  - 

نوان مثال شما با آپاچي براي غلبه بر مشکل ارسال تمام کوکي هاي دامنه اصلي اسکريپت است، به ع mod_rewriteو از همه مهمتر استفاده از  - 
سايت مختلف سر ميزديد و در اينجا چون نام دامنه شما در واقع همان نام دامنه فيلترشکن ميباشد، تمام  ۶فيلترشکن در باالترين الگين ميکرديد و به 

  .کوکي هاي اين دامنه اصلي که شامل کوکي هاي باالترين نيز مي شوند ارسال خواهند شد

  .جلوي اين ارسال اشتباه به شبکه گرفته شده است pathتعريف شده و با محدود کردن هر کوکي به يک  pathه يک در اين روش براي هر دامن

  .اين اسکريپت به هيچ وجه کل ترافيک عبوري شما را رمزنگاري نميکند، اما بطور کلي از اسکريپت هاي مشابه صد در صد امنتر است

  .اده شود، ميتواند امنيت به مراتب باالتري را براي شما فراهم کندفاست httpsت در صورتي که برنامه روي سرورهاي با قابلي

  

  ):راهنماي تفضيلي( ياسکريپت باالکس راهنماي خالصه نصب

 :را دانلود کنيد balaxyفايل اسکريپت  - ۱

http://sourceforge.net/projects/balaxy/files 

تا اينجا کار تمام است و اسکريپت آماده (در پوشه اي از هاست خود آپلود کنيد ) فايل ۴شامل (فايل را از حالت زيپ خارج کرده و محتويات آن را  - ۲
  )استفاده است

  :اما براي استفاده بهتر مي توانيد مراحل زير را دنبال کنيد

  :را در يک اديتور متني باز کنيد و تغييرات زير را مطابق تصوير اعمال کنيدفايل 

http://sourceforge.net/projects/balaxy/files


  

http://balaxy.wordpress.com/2010/02/03/balaxy 

يک دالر  ۵۰يا  ۴۰کشور انتظار مي رود هر کسي که در توانش هست با 
د و آدرس آن را فقط از طريق ايميل به اين اسکريپت را روي آن آپلود کن

براي استفاده از اسکريپت  در ضمن توصيه ميشود از پسورد
 .براي دوستانتان استفاده کنيد که دست افراد ناشناس نيافتد و فيلتر نشود

از نظر سرعت باز کردن صفحات وب از  Glype Proxyگفته مي شود اسکريپت 

http://www.glype.com/downloads 

 :اين اسکريپت يسوال از سازنده ايرانطرح و  اطالعات بيشتر

start-http://balaxy.wordpress.com/2010/02/03/balaxy

  !ديباشسخاوتنمد 

کشور انتظار مي رود هر کسي که در توانش هست با و داخل  از دوستان خارج
php  اين اسکريپت را روي آن آپلود کن د وارزان با دامين بگير
در ضمن توصيه ميشود از پسورد. دنفر از دوستانشان در داخل بده 

براي دوستانتان استفاده کنيد که دست افراد ناشناس نيافتد و فيلتر نشود

  : Glype Proxyفيلترشکن  اسکريپت

گفته مي شود اسکريپت . نوشته شده است phpنويسي  اين اسكريپت پروكسي با زبان برنامه
  .ساير اسکريپتها سرعت بيشتري را دارا مي باشد

  :از سايت اصلي Glype Proxyدانلود اسکريپت 

http://www.glype.com/downloads

  .پشتيباني کند phpبايد هاست شما از  proxyبراي نصب اين 

Glype Proxy مراحل زير را طي کنيد: 

  .را دانلود کنيد Glype Proxyفايل فشرده مربوط به اسکريپت 

  .فايل را از حالت فشرده خارج کنيد

اطالعات بيشتر

سخاوتنمد 

از دوستان خارج
 phpهاست

 ۴۰تا  ۳۰
براي دوستانتان استفاده کنيد که دست افراد ناشناس نيافتد و فيلتر نشود

  

اسکريپت -۵

اين اسكريپت پروكسي با زبان برنامه
ساير اسکريپتها سرعت بيشتري را دارا مي باشد

دانلود اسکريپت 

براي نصب اين 

Glype Proxyب براي نص

فايل فشرده مربوط به اسکريپت   - ۱

فايل را از حالت فشرده خارج کنيد - ۲

 

http://balaxy.wordpress.com/2010/02/03/balaxy
http://www.glype.com/downloads
http://balaxy.wordpress.com/2010/02/03/balaxy
http://www.glype.com/downloads
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 .بر روي سايت خود آپلود کنيد) public_htmlمعموالً (را به دايرکتوري اصلي  Glype Proxyفولدر  - ۳

  .را صدا کنيد index.phpاز درون مرورگر خود فايل   - ۴

 :اطالعات بيشتر .نمايش داده ميشود Glype Proxyاگر مراحل فوق را با موفقيت انجام داده باشيد، صفحه اصلي

post_15.html-http://proksis.blogspot.com/2009/08/blog 

 
  توسط ايراني ها همراه با سيستم کدگذاري پيشرفته،  Glypeير يافته اسکريپت تغي

  :جهت مقابله با موج جديد فيلترينگ مخابرات

در ايران از کار افتاده اند و هنگامي که کاربران از  Glypeهمانطور که اکثر دوستان متوجه شده اند چندي هست که وب پروکسيهاي مبتني بر اسکريپت 
  .اين پروکسيها ميخواهند براي دسترسي به سايتهاي فيلتر شده استفاده کنند با پيام عدم دسترسي مخابرات مواجه ميشوند

رفته اين قضيه ربطي به فيلتر کردن برخالف نظر عده اي که گمان ميکنند سرعت عمل مخابرات در شناسايي و مسدود سازي سايتهاي فيلترشکن باال 
در آدرسهاي اينترنتي را به سيستم  Base64آدرس سايتهاي فيلترشکن ندارد بلکه مخابرات در يک عمل زيرکانه موفق شده است امکان ديکد کردن 

از کدگذاري فايلهاي ضميمه در . دسيستم کدگذاري بسيار رايجي است که کاربردهاي مختلفي دار Bse64سيستم کدگذاري. فيلترينگ خود اضافه کند
 Bse64با اين ترفند جديد مخابرات، از اين پس تمام وب پروکسيهايي که از کدينگ . ايميل گرفته تا کدگذاري آدرسهاي اينترنتي در وب پروکسي ها

  .ها استفاده کرداستفاده ميکنند خنثي و بالاستفاده ميشوند و ديگر نمي توان براي دسترسي به سايتهاي فيلتر شده از آن

در اين . کرده است Glypeاقدام به انتشار نسخه تغيير يافته اسکريپت  تيم نوفيلتربه همين علت و همچنين بخاطر مبارزه با موج جديد سانسور در ايران 
ها استفاده شده است به طوريکه به هيچ وجه امکان شناسايي و فيلتر کردن براي URLو ترکيبي براي نسخه گاليپ از سيستم کدگذاري پيشرفته

 :وب مسترها و کاربراني که مايل هستند از اين اسکريپت استفاده کنند مي توانند آنرا از طريق لينک زير دانلود نمايند .مخابرات وجود ندارد

filter_Glyp.zip-filter.com/censor/downloads/No-http://www.no 

از دوستان خواهشمنديم تا جايي که برايشان امکان دارد در اين زمينه اطالع رساني کرده و اين اسکريپت را به هر طريق 
اسالمي خنثي شده و زمينه دسترسي آزاد هموطنان به اخبار و ممکن پخش نمايند تا هرچه سريعتر اين اقدام حکومت 

  .اطالعات فراهم گردد

به همين خاطر ممکن است بعضي از جنبه هاي . غيرفعال شده است includes/main.jsفايل  Glypeتوجه داشته باشيد که در نسخه تغيير يافته 
ر نکند ولي اين امر هيچ تاثيري در عملکرد اصلي پروکسي ندارد و شما مي توانيد به فانتزي گاليپ مثل مخفي شدن اتوماتيک آپشنها در صفحه اصلي کا

  .علت غير فعال کردن اين فايل ضيغ وقت و نبودن فرصت کافي براي برنامه نويسي جاوا اسکريپت بود. صورت بسيار موثر از آن استفاده کنيد

 :ازنويسي کنيم و از طريق همين تاپيک نسخه آپديت شده را منتشر کنيمبه هرحال ما سعي ميکنيم در زمان مقتضي اين فايل را نيز ب

filter.com/forum/showthread.php?t=1157-http://www.no 

  

  

http://proksis.blogspot.com/2009/08/blog
http://www.no
http://www.no
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  :Asproxy اسکريپت فيلترشکن  -۶

پشتيباني کند و طبيعتا اين نوع سرورها کمي گرانتر از سرورهاي  Asp.Netاين اسکريپت براي اجرا نياز به سروري دارد که از زبان برنامه نويسي 
دارا مي  Phproxyقابليت هاي بيشتري را نسبت به اسکريپت  Asproxyن اسکريپت اولي طبق ادعاي سازنده ايراني. هستند Phpمخصوص زبان 

 .دباش

پشتيباني مي کنند  Asp.Netکه از  http://www.somee.com/FreePackage.aspxالبته از سايتهاي ارائه دهنده هاست رايگان نظير 
 .استفاده نماييد Asproxyنيز مي توانيد براي راه اندازي فيلترشکن شخصي خود با 

را  Youtubeگي اين اسکريپت در اين است که شما به راحتي مي توانيد با آن ويدئوهاي مهمترين ويژ
 Balatarinو Gmailو  Twitterو  Facebookتماشا کرده و به راحتي مي توانيد از آن در سايت هايي مانند 

 .بهره بگيريد و فعاليت عادي خود را با آن ادامه دهيد

 :اسکريپت به زبان فارسي از سازنده ايراني آناطالعات تکميلي براي نصب اين 

http://asproxy.sourceforge.net/asproxy_doc_fa.htm 

  :Asproxy فيلم آموزشي راهنماي نصب اسکريپت

ttp://www.youtube.com/watch?v=21GP1iS3G2oh 

 http://punish.wordpress.com/2007/08/19/asproxy_maker :مطلبي ديگر در اين باره

  :از سايت اصلي Asproxyدانلود اسکريپت 

http://sourceforge.net/projects/asproxy 

http://asproxy.sourceforge.net/get.html 

  :اسکريپت توضيح داده شده يکجا ۶دانلود  -
help.html-with-iran-for-http://www.4shared.com/file/IQRtCa0c/new 

  :د هاستيخر تهيه و يد برايمف يآدرس ها

  :فروشنده هاست را مي توانيد از توي گوگل سرچ کنيد و پيدا کنيد

http://www.google.com/search?hl=en&q=%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA 

  :ليست شرکت هاي فروشنده هاست

http://webhostingreview.ir 

  :هاستينگ ايرانسايت انجمن تخصصي وب 

http://webhostingtalk.ir 

http://www.somee.com/FreePackage.aspx
http://asproxy.sourceforge.net/asproxy_doc_fa.htm
http://www.youtube.com/watch?v=21GP1iS3G2o
http://punish.wordpress.com/2007/08/19/asproxy_maker
http://sourceforge.net/projects/asproxy
http://asproxy.sourceforge.net/get.html
http://www.4shared.com/file/IQRtCa0c/new
http://www.google.com/search?hl=en&q
http://webhostingreview.ir
http://webhostingtalk.ir
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  :لترشکن دقت کنيديت فيسا يراه انداز ير را براينکات ز

  .پشتيباني ميکند PHP و CGI هاي  مطمئن شويد وب هاست شما از اسکريپت -

هاي  بعضي وب هاستها براي جلوگيري از نصب برنامه. باز است CGI هاي  اسکريپتبراي  (Outgoing Socket) مطمئن شويد سوکت خروجي -
  .پروکسي سوکت خروجي را ميبندند ولي در غالب موارد اين سوکت باز است

  .پشتيباني نمايد Asp.Net 2 بايد هاستي تهيه کنيد که از AsProxy براي استفاده از اسکريپت -

  .خودداري کنيد IR بگيريد و از ثبت دامين هاي ايراني Net يا Org يا Com ا با پسونددامنه براي سايت فيلترشکن خود ر -

در ضمن . د که مطمئن تر هستنديکنند هاست بخر يارائه م (Unlimited Bandwidth) باند نامحدود يکه پهنا يخارج يحا از شرکت هايترج -
گان را ين را به صورت راينگ نامحدود شما امکان ثبت دامينه هاستيسال هز ۱تنها با پرداخت  يعني. گان استين هم راين حالت معموال ثبت داميدر ا

 .شود يم يينه شما صرفه جويد که در هزيهم دار

  .ترجيحا براي نام شخص ثبت کننده دامين از نام مستعار و غير واقعي استفاده کنيد تا مشخص نشود صاحب اصلي اين فيلترشکن چه کسيست -

  .باشد تا کار کردن با آن و همچنين پسورد گذاري بر روي فولدرها در آن آسانتر باشد Cpanel هاست شما ترجيحا بهتر است داراي کنترل پنل -

ود برخي شرکت ها روي سرويس هاي خود پهناي باند نامحد. از شرکت هايي خريد بکنيد که روي هاست بيشترين پهناي باند ماهيانه را ارائه مي دهند -
هرچقدر پهناي باند ماهيانه بيشتري روي هاست خود داشته باشيد افراد بيشتري مي توانند از . اينها بهترين گزينه براي خريد هاست هستند .ارائه مي کنند

  .فيلترشکن شما بهره برداري کنند

يل هاي اسکريپت فيلترشکن خود را درون اين فولدر آپلود فا. يا بسازيد Iran يا Image بر روي هاست خود يک فولدر با نام يک عمومي و رايج نظير -
در صفحه اصلي سايت خود نيز يک تصوير يا متن غلط انداز قرار دهيد تا با وارد شدن به آدرس اصلي سايت شما کسي متوجه نشود که اين يک . کنيد

  .سايت يک فيلترشکن است

، Glypeومي مختلف بسازيد و در درون هر فولدر يکي از اسکريپت هاي باالکسي، بر روي سايت خود مي توانيد چندين فولدر با نامهاي عم -
  .بدين ترتيب همزمان بر روي سايت خود چندين فيلترشکن مختلف در اختيار داريد. سبزپروکسي يا غيره را قرار دهيد

براي اين منظور اگر از هاستي . لدر شما دسترسي پيدا کندروي هر فولدري که مي سازيد مي توانيد پسورد بگذاريد تا هرکسي نتواند به محتويات فو -
داشته باشد اين کار به راحتي ميسر است و آموزش آن را در ادامه مشاهده مي کنيد براي بقيه کنترل پنل ها هم از  Cpanel بهره ببريد که کنترل پنل

يادتان باشد اين پسوردها را به همراه آدرس سايت . ها سوال کنيدشرکتي که از آن هاست را خريده ايد براي چگونگي پسوردگذاري بر روي فولدر
 .فيلترشکن بايد به تمام دوستانتان که مي خواهند از اين فيلترشکن شما استفاده کنند بدهيد

  

  خصوصي کردن فيلتر شکن شخصي بر روي هاست و مخفي کردن آن از ديد عموم

چه از لحاظ پردازش و (را  ياديفشار ز يپروکس يها را برنامهيز. ديآ ينصب شود خوششان نم يسرورشان پروکس ين که بر روياز وب هاستها از ا ياريبس
له پسورد يافراد متفرقه به آن بوس يد و از دسترسيتان اجتناب کنيکردن پروکس يد از عموميکن ين سعيبنابرا. کنند يبر سرور وارد م) کيچه از نظر تراف

 .دهديلتر شدن قرار مي، آن را در معرض خطر فيکردن پروکس يگر عموميرف داز ط. ديينما يريجلوگ

يا هر اسم ديگري را که براي آن انتخاب کرده ايد را پسوردگذاري کنيد تا هر  Iran براي خصوصي کردن فيلتر شکنتان از طريق کنترل پنل هاست پوشه
بنابراين سايت فيلتر شکن شما از آنجايي که به . ا استفاده کند که رمز عبور داشته باشدکس وارد اين آدرس مي شود فقط زماني بتواند از فيلتر شکن شم
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اما فراموش نکنيد که پسورد ورود به فيلترشکن را در اختيار دوستان و . دست سانسورچي ها نمي افتد، فيلتر نشده و براي هميشه در اختيار شما خواهد بود
 .يد تا آنها هم مانند شما بتوانند از فيلتر شکن استفاده کننداقوام آشنا و مطمئن نيز خود قرار ده

  
  )Cpanel با کنترل پنل يهاست ها يبرا(هاست  يرمز دارکردن پوشه ها بر رو

  .ديک کنيکل Password Protect Directories نهيگز يپس از ورود به کنترل پنل بر رو Cpanel رمز دارکردن پوشه ها در يبرا
  .ديرا انتخاب کن GO صفحه ظاهر خواهد شد، دکمه يبر رو يکادر
مورد نظر را  passworde و username شما باز خواهد شد که شما يد برايجد يصفحه ا .ديک کنيپوشه مورد نظر کل يصفحه باز شده بر رو در

  .ديرا بفشار Add/modify authorized user وارد کرده و سپس دکمه
  .ديکنيصفحه مشاهده م يست انتهايدر لوزر اضافه شده را ياکنون نام 

 :نکته

  :دير مواجه شديز يغام خطايبا پ Password Protect Directories چنانچه هنگام ورود به بخش
Warning: 
Due to Frontpage Extensions currently being installed and enabled* password protected directories will not 
work. If you wish to use this feature instead of Frontpage* please disable the Frontpage extensions. 

 يک بر رويپس از کل Cpanel ين منظور در صفحه اصليا يد، که براير فعال کنيرا غ Frontpage Extensions دين صورت بايدر ا
ر فعال يغ  FrontpageExtensionsد، اکنون يرا انتخاب کن Uninstall Extentions در صفحه باز شده دکمه  Frontpage Extensionsنهيگز

  .شده است
  :چگونگي آپلود فايل ها بر روي هاست

 يشنهاد ما به جايپ ي، ولCute Ftp اي Ftp Pro د مثلين کار استفاده کنيمخصوص ا يد از نرم افزارهايهاست با يبر رو يليآپلود هرگونه فا يبرا
ک اکستنشن جالب و کم حجم و يد، استفاده از يز باشيال آن نيا سريست دنبال کرک يبا يستند و ميهم ن يگونه نرم افزارها که معموال مجانن ينصب ا
  !رفاکس استيگان مخصوص مرورگر فايالبته را
ک نرم افزار در يرا که از  يابزار يکند و تمام يماز ين يب FTP از شما را از هرگونه نصب نرم افزارين  Extensionنيا. است FireFTP ن اکستنشنينام ا
گر ياز د Drag & Drop تياز قابل يبانين پشتيو همچن Explorer ش صورتيساده و روان و به نما يظاهر. د را با خود داردينه انتظار دارين زميا

رفاکس اضافه يفا Tools يبه منو FireFTP با نام ينه ايرفاکس، گزيفا ين اکستنشن بر رويپس از نصب ا. باشد ين اکستنشن جالب ميمشخصات ا
هاست استفاده  ين ساخت فولدر بر رويهاست و همچن يخود بر رو يل هايآپلود فا يت براين قابليد از ايتوان يآن م يک بر رويخواهد شد که با کل

 .ديکن

 :FireFTP دانلود و نصب افزونه
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/684 

 :در فايرفاکس FireFTP آپلود کردن فايل بر روي هاست توسط افزونه يفارس راهنماي
http://fa.flossmanuals.net/Firefox/FireFtp 

  
  روش استفاده از پروکسي هاي تحت وب

آدرس سايت فيلتر شده را . وارد آدرس اينترنتي سايت پروکسي مي شويد و در اونجا يک کادر وارد کردن آدرس سايت فيلتر شده داره. خيلي ساده هست
  .فيلتر شده را براي شما باز ميکنهسايت . مي کنيد Enterدر اين کادر وارد مي کنيد و 

را بزنيد   Accept Cookiesقبل از اينکه آدرس سايتي را در اين پروکسي ها تايپ کنيد زحمت بکشيد براي استفاده بهتر از اين اسکريپت حتما تيک
  .را بهتر مشاهده کنيد باالترين  را برداريد تا صفحات سايتهايي نظير Remove Scriptsو تيک 
ر يغ URL نگ بر اساس آدرسيلتريد تا فيک بزنيرا هم حتما ت Use ROT13 encoding on the address نهيگز phproxy لترشکنهایيدر ف

  .ممکن شود

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/684
http://fa.flossmanuals.net/Firefox/FireFtp
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براي  خوان هشتماگر آدرس هاي داده شده در اين بخش فيلتر شده اند و سايت فيلترشکن براي باز کردن صفحات وب فيلتر شده نداريد،ابتدا از ++ 
  .يافتن وب پروکسي هاي تر و تازه استفاده کنيد تا با کمک آنها بتوانيد وارد سايت هاي فيلتر شده شويد

  

 اگر در ثريا هم باشد، عدالت و آزادي

  ...بدان دست خواهند يافت  يرانسرزمين ا مردان و زنان
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  :دومخوان  •
  هم فيلتر شکن؛ هم راهکاري براي مخفي ماندن در وب Tor پروژه

  )رايگان، بدون تبليغ و امن. (با هدف جلوگيري از ردگيري اينترنتي توسعه داده شده است TORپروژه 

TOR چيست؟ 

TOR در واقع تُر با . يکي از پيشرفته ترين و در عين حال امن ترين روش هاي عبور از سد فيلترينگ و رديابي هاي حکومتي در سراسر جهان هست
مي  ايجاد يک شبکه مطمئن پيازي شکل ميان کامپيوترهاي سراسر جهان که داخل شبکه اش وجود دارند بستر بسيار امني براي تبادل اطالعات ايجاد

  .د و يکي از شبکه هاي زيرزميني بسيار امن در اينترنت محسوب مي شودکن

Tor  يک پروژه نرم افزاري است که به شما در دفاع در برابر تجزيه و تحليل بازديدکنندگان کمک مي کند، نوعي مراقبت شبکه که آزادي شخصي و
با تقويت ارتباطات در اطراف يک شبکه توزيع شده ايستگاه  Tor.ديد مي کندحريم خصوصي، روابط و فعاليت هاي کاري محرمانه و امنيت دولتي را ته

: هاي واسطه که توسط دواطلبان از سراسر جهان اداره مي شود، از شما محافظت مي کند
اين نرم افزار اجازه نمي دهد ديگران از طريق اطالع از سايت هايي که شما بازديد مي 

ه کنند، همچنين اجازه نمي دهد سايت هايي را که کنيد اتصال اينترنتي شما را مشاهد
با تعداد زيادي از برنامه  Tor. بازديد مي کنيد از موقعيت فيزيکي شما اطالع پيدا کنند

هاي موجود شما، از جمله مرورگرهاي وب، سرويس گيرندگان پيام رساني فوري، ورود به 
صدها هزار نفر در . هستند TCP سيستم از راه دور و ساير برنامه هايي که براساس پروتکل

روزنامه نگاران و وبالگ : براي اهداف متفاوت استفاده مي کنند Torسراسر دنيا از 
  ...نويسان، طرفداران حقوق بشر، مأموران اجراي قانون، سربازان، مؤسسات، شهروندان مخالف رژيم و شهروندان عادي

 

 :ده براي آن، از سايت اصليدانلود برنامه به همراه مرورگر فايرفاکس تنظيم ش

https://www.torproject.org/torbrowser 

  :Tor يرانيت ايسادانلود برنامه از 

bundle-browser-tor-https://tor4iran.net/the  

  

  :ليميک ايتنها با ارسال  يت اصليافت برنامه از سايدر

ارسال کرده و در متن نامه،   gettor+fa@torproject.org  به آدرس ي، نامه اGmailق حساب ياز طر
 .ارسال مي شودبرنامه براي شما . ديرا درج کن" tor-browser-bundle" يواژه ها

https://www.torproject.org/torbrowser
https://tor4iran.net/the
mailto:gettor+fa@torproject.org
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  :در مرورگرهاي مختلف TORطريقه استفاده از 

  :را به دو صورت مي توانيد دانلود کنيد TORشما 

 .را دانلود کنيد و سپس براي مرورگر خود تنظيمات الزمه را انجام دهيد و از اينترنت آزاد لذت ببريد TORالت اول تنها برنامه ح - ۱

دانلود کنيد تا با اجراي آن بر  TORرا به همراه مرورگر بهينه سازي شده فايرفاکس با  TORامه حالت دوم نسخه قابل حمل يا پرتابل برن  - ۲
 .از نعمت اينترنت آزاد بهره ببريد...) منزل، اداره، دانشگاه، کافي نت و (روي کامپيوتر خود يا حافظه فلش در هر کجا که هستيد 

  !حالت دوم توصيه مي شود

 :چنانچه در تصوير زير مشاهده مي کنيد. را دانلود کنيد TORو برنامه فايرفاکس بهينه سازي شده براي  برويددانلود اين برنامه  يها آدرساز  ييکبه 

  

و نيز مرورگر  TORکه محتواي برنامه  Tor Browserيک فولدر در کنارش ساخته مي شود به نام  .پس از دانلود، فايل مربوطه را اجرا کنيد
  :درون اين فولدر را اجرا کنيد Start Tor Browser.exeکافيست فايل اجرايي . فايرفاکس مخصوص آن قرار دارد

  

اتوماتيک  TORسپس برنامه فايرفاکس مخصوص . اجرا مي شود و شما را به کامپيوتر شخص داوطلبي در آن سر دنيا متصل مي کند TORابتدا برنامه 
 .وصل شده ايد يا خير TORبررسي مي کند که آيا شما با موفقيت به  اجرا مي شود و

  :متصل شده باشيد اين پيغام سبز رنگ را در فايرفاکس خود مشاهده مي کنيد TORاگر درست به 
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با خيال راحت به گشت و گذار امن در  TORداده شد مي توانيد فقط در مرورگر فايرفاکس مخصوص  TORپس اينکه به شما مژده اتصال به شبکه 
 .اينترنت بپردازيد

 :اگر هم برنامه برنامه نتواند به کامپيوتر آزادي وصل شود با پيغام زير متوجه مي شويد

  

  .متصل کند TORرا ببنديد و از اول اجرا کنيد تا دوباره سعي کند شما را به شبکه امني در  TORکه بايد برنامه 

را مشاهده کرديد؛ فقط مرورگر فايرفاکس شما که همراه برنامه  TORاينکه پيغام اتصال موفقيت آميز به  در اين روش پس از
شما  Inetrnet Explorerدانلود کرديد به اينترنت بدون فيلتر و امن دسترسي دارد و به عنوان مثال مرورگر  TORاز سايت 

 TORاز اينترنت استفاده کنيد ارتباط شما با  TORو اگر با مرورگر ديگري به غير از فايرفاکس مخصوص . چنين قابليتي ندارد
 .برقرار نبوده و ممکن است لو برويد و شناسايي شويد
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 Torموجود در بسته از طريق  Firefoxرورگر فقط صفحات وب بازديد شده از طريق م. به طور خودکار باز خواهد شدFirefox آماده شود،  Torوقتي 
در دکمه " فعال شد Tor"قبل از استفاده دقت کنيد که عبارت . کار نمي کنند Internet Explorerساير مرورگرهاي وب از جمله . ارسال خواهد شد

  .گوشه سمت راست پايين مرورگر فايرفاکس ظاهر شود

  :آنها دانلود کنيدبرنامه هاي فيلترشکن را تنها از سايت اصلي 

را تنها از سايت هاي اصلي خودشان دانلود کنيد و از دانلود آنها از سايت هاي عمومي ... و  Freegateيا  TORنرم افزارهاي فيلتر شکن نظير 
 .اين مورد را جدي بگيريد! دو غيره بپرهيزيد که ممکن است انواع ويروسها و تروجان ها را به کامپيوتر خود راه دهي rapidshareنگهداري فايل نظير 

  

  :چک کردن آي پي پس از اجراي هر برنامه فيلتر شکن جهت اطمينان از تغيير آن

مطمئن  يپ ير آيير چک کنيد تا از صحت عمليات تغيشناسايي آي پي ز ياز سايت ها يکيخود را در  Ipبعد از اجراي هر برنامه فيلتر شکني حتما 
 :شويد

http://tools.ip2location.com/ib2 
adress.com/ip_tracer-http://www.ip 

http://www.ipaddresslocation.org 
http://whatismyipaddress.com 

ر کرده باشد بايد در قسمت پرچم و نام کشور، نام و نشاني ييشما تغ يپ يخود وارد سايت هاي مذکور شويد، اگر آ Torبراي اين کار کافيست با مرورگر 
  .به غير از ايران مشاهده کنيد

 TORبه شما اين امکان را مي دهد تا متوجه شويد آيا  https://check.torproject.org/?lang=fa_IR هم در اين سايت Torخود برنامه 
به  TORاگر . شويد https://check.torproject.org/?lang=fa_IRکافيست وارد آدرس  TORپس از روشن کردن  .کار مي کند يا خير
 .دهد يشما انجام م يک براين کار را به صورت اتوماتيا TORالبته خود  .دمواجه مي شوي... م سبز رنگ مژده درستي کار کند با پيا

  TOR  کُندي سرعت

 ميمستق ريغ تماس و بودن کند نيا. رديگيم انجام تور شبکه قيطر از م،يمستق ريغ بصورت مقصد با تماس که است نيا تور سرعت بودن کند ليدل
شما را به کامپيوتر خانگي شخصي در آن سوي دنيا وصل مي کند و شما از  TORاز آنجايي که  .شماست وتريکامپ آدرس داشتن نگاه ناشناخته نهيهز

کمي کُند است و ممکن است زمان بيشتري را بخواهيد صرف کنيد تا صفحات  TORاينترنت شخصي آن فرد استفاده مي کنيد، بنابراين سرعت عمل 
  :اما اين کندي سرعت به دو چيز که به دست مي آوريد حسابي مي ارزد. شما باز شوند

   .سايت هاي محبوب شما ديگر فيلتر نيستند -۱

 .شما را پيدا و شناسايي کند Ipامنيت شما برقرار است و کسي نمي تواند از طريق  -۲

  :را هم مي توانيد عوض کنيد TOR خود در برنامههويت 

با اين . کليک کنيد تا به کامپيوتر ديگري وصل شويد Vidalia Control Panelرا در پنجره  USE A NEW IDENTITYهر از چند گاهي دکمه 
 !دنيا وصل شويدکار ممکن است به کامپيوتري با سرعت اينترنت باالتر در آنطرف 

http://tools.ip2location.com/ib2
http://www.ip
http://www.ipaddresslocation.org
http://whatismyipaddress.com
https://check.torproject.org/?lang=fa_IR
https://check.torproject.org/?lang=fa_IR


  

 ياستفاده کسان ي، برايت پل زنيقابل. ديآن استفاده کن
 .ديرا دانلود کرده باش Torست نرم افزار يباياز آن مالبته قبل از استفاده 

نست که نتوان آنها را کشف يست نشدن آنها ايل ليدل. ست نشده اند
تواند تمام پلها يرا مسدود کرده باشد، نم Torيعموم 

  .مات شبکه خود اضافه نمود

https://bridges.torproject.org 

ک خط يبا فقط  bridges@torproject.orgبه آدرس 

  کار نمي کند Tor با پلها در مواقعي که Tor استفاده از

آن استفاده کن يمسدود شده باشد، از امکان پل زن Torد که شبکه يدهياگر احتمال م
Tor البته قبل از استفاده  .تنها مسدود شده است، ابداع شده اسا يبرا

  

ست نشده انديل Torيهستند که در فهرست عموم Torي، باز فرستنده ها)ا پلي" (باز فرستنده پل
 يهانترنت شما تمام بازفرستنده يس دهنده اياگر سرو يحت. 
 .ديرا مسدود نما

  دا کرد؟ يتوان پلها را پ

مات شبکه خود اضافه نموديدا کرد و به تنظياز انها را پ يکيست ابتدا يباياستفاده از پلها، م

 :پل ها را مي توانيد از اين آدرس پيدا کنيد

https://bridges.torproject.org

به آدرس Gmail ک آدرس يل از يميک اييا اگر به اين آدرس نمي توانيد وارد شويد مي توانيد 
get bridges ديبفرست. 

استفاده از

اگر احتمال م
Torکه شبکه 

 
  ست؟يپل چ

باز فرستنده پل"
حت. و مسدود کرد

را مسدود نما

 
توان پلها را پياز کجا م

استفاده از پلها، م يبرا

پل ها را مي توانيد از اين آدرس پيدا کنيد

يا اگر به اين آدرس نمي توانيد وارد شويد مي توانيد 
get bridges متن

https://bridges.torproject.org
mailto:bridges@torproject.org
https://bridges.torproject.org


  

  

torproject.org را قبول  آدرس هافرستاده شده از همه  يلهايميا
د، فقط يندار Gmailل يمياگر ا. ردياطالعات بگل به آن ارسال کند و بسرعت در مورد پلها 

http://mail.google.com/mail/signup 

مات يدر تنظ. دياستفاده کن http://www.gmail.com ي
  

  .ديکن يکربنديد، پيکرده ا

 :د کرديافت خواهيپلها در ل پاسخ، شامل اطالعات در مورديميک ايبا بالفاصه 

 

torproject.orgاگر . فرستاده شود Gmailک آدرس يست از يبايل فرستاده شده حتما م

ل به آن ارسال کند و بسرعت در مورد پلها يميا ياديتعداد ز يتوانست به سادگيک مهاجم م
 :از اينجا. ديجاد نمائيخود ا يبرا يکيکشد تا يقه طول م

http://mail.google.com/mail/signup

يبجا https://gmail.comاز  يعنيد، ياستفاده کن SSLرا با اتصال امن 
  .شه استفاده شوديد، تا هميش فرض انتخاب نمائيرا بعنوان پ HTTPSد ي

  .ديد و اطالعات پل را وارد کنيرا فعال نمائ

کرده ادا يکه پ ييرا با آدرس پلها Torد يد، بايافتيدرس چند بازفرستنده پل را 

با بالفاصه يتقر

 :نکات مهم

ل فرستاده شده حتما ميميا
ک مهاجم ميکرد، يم

قه طول ميچند دق

Gmail  را با اتصال امن
Gmail يتوانيم

 
را فعال نمائ يپل زن

درس چند بازفرستنده پل را آنکه يپس از ا

  

http://mail.google.com/mail/signup
http://www.gmail.com
http://mail.google.com/mail/signup
https://gmail.com


  

  

 .ديرا انتخاب کن

 .ديوارد کن" Add a Bridge"ک پل

 .شودير آن اضافه ميلد زيبه ف URLآدرس . ديک کن

 .رديد مورد استفاده قرار گيمات جديتا تنظ) 

 :ديا را باز کنيداليکنترل و

Setting شوديمات باز ميپنجره تنظ. ديک کنيکل. 

Network ديک کنيکل. 

My Isp Blocks Connections to the tor networks را انتخاب کن

URL ک پليد را در قسمت افزودن يافت کرديل دريمياق يکه از طر يمربوط به پل

ک کنيکل" How do i find a bridge"نک ين لييسبز رنگ در سمت چپ و پا

  .ديک کنيد اطالعات وارد شده، کليتائ ير پنجره، برايدر ز

تا تنظ) Start Tor(د يو دوباره اجرا نمائ) Stop Tor(، آنرا متوقف کنيد Torدر کنترل پانل 

کنترل و يتابلو

Settingمات يتنظ يرو

 Networkشبکه يرو

My Isp Blocks Connections to the tor networksگزينه سوم 

URL اطالعات

سبز رنگ در سمت چپ و پا+يرو

در ز" Ok" يرو

در کنترل پانل 
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ک يالبته فقط . نان خواهد شديت اطميش قابليشتر پل باعث افزايتعداد ب. دينمائ يکربنديپ Torد، در يتوانيپل که م يهر تعداد
قطع خواهد  Torو مسدود شد، ارتباط شما با شبکه  ياگر آن پل، شناسائ يول باشد،يم يکاف Torبه شبکه  يدسترس يپل برا

 .شد

را به نرم افزار  bridges@torproject.orgد از يجد يافتيدر يشتر، مراحل گفته شده در فوق را تکرار نموده و پلهايب ياضافه کردن پلها يبرا
Tor دياضافه نمائ. 

 

  در همه جا TOR استفاده سيار از

را که حاوي برنامه تُر و فايرفاکس مخصوص آن است را بر روي کول ديسک ريخته و در ادارات؛ دانشگاه ها و کافي  Tor Browserمي توانيد فولدر 
 .راحت راحت... بدون نصب برنامه فايرفاکس بر روي آن کامپيوتر . نت ها به راحتي استفاده کنيد

  ز هراس لو رفتن و دستگير شدنوبالگ نويسي و گشت و گذار در وب بدور ا

اصلي شما و صفحاتي که مراجعه کرديد  IPها  VPNسايت هاي پروکسي و  :دليل. مطمئن ترين روش براي دور زدن ردياب هاست TORاستفاده از 
هاي آنها  ISPديگر که  شما با اتصال به کامپيوتر اشخاص حقيقي در کشور هاي TORولي در روش ) سرور Logدر قسمت (را ممکن است ذخيره کنند 

آن شخص که کامپيوترش را در اختيار شما قرار داده ثبت  IPرا فيلتر نکرده وارد سايت مي شويد و عمال  www.balatarin.comسايت هايي مثل 
، در TOR بعد از اجراي برنامهاما احتياط شرط عقل است، هميشه . اين روش با عبور از چندين کامپيوتر هيچ ردپايي از شما به جاي نمي گذارد. مي شود

بنابراين با خيال راحت وبالگ . ، خود را چک کنيد تا مطمئن شويد که از کشور ديگري به غير از ايران شما را نشان مي دهدIpسايت هاي نمايش 
  ...و  ؛ در انجمن هاي گفتگو شرکت کنيدنويسي کنيد؛ در باالترين عضو شويد و مطلب اضافه کنيد

  چه کار کنم؟. ها امکان لو رفتن رمز عبورم هستتوي کافي نت 

ممکنه روي . شايد اين سوال در ذهن شما به وجود بياد که توي کافي نت يا جاهاي عمومي مثل ادارات و دانشگاه ها خطرناکه رمز عبور را تايپ کنيم
   !گ يا ايميلمون را بدزدندور وبالنصب شده باشه و اينجوري رمز عب Keyloggerکامپيوتر اونها برنامه هاي جاسوسي 

  :جوابش منفي هست، اين هم راه حل داره

 Rememberمي توانيد تيک  Securityقسمت  Optionsرا ميريزيد روي کول ديسک، در تنظيمات  Tor Browserوقتي شما پوشه 

Password بنابراين هر جا که برويد . را بزنيد تا براي هر سايتي که باهاش کار مي کنيد فايرفاکس پرتابل شما رمز عبورها را داخل خودش ذخيره کنه
  !اصال نيازي به تايپ رمز عبور براي ورود به سايت نداريد و فقط کافيست آدرس اون سايت را تايپ کنيد

  .برويد خوان ششمواقع در  مجموعهره به بخش فايرفاکس پرتابل در همين افت اطالعات بيشتر در اين بايبراي در

 

  مواقع حساس يبرا Torتوسط  ياهومسنجرچگونگي مقابله با فيلترينگ 

  :اگر ياهومسنجر فيلتر شد و نتوانستيد وارد آن شويد تا اخبار را با دوستنتان رد و بدل کنيد

بعد براي آنالين شدن در ياهو مسنجر از سايت . را راه بياندازيد... و  UltraSurfيا  Freegateمانند  يمعتبر نرم افزار فيلتر شکن هر يا  TORابتدا
  .هاي مسنجر تحت وب استفاده کنيد

mailto:bridges@torproject.org
http://www.balatarin.com
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  :برنامه فيلترشکن خود را کار بياندازيد و سپس مرورگر خود را باز کنيد

 :نيدک Sign inبراي ياهو مسنجر وارد سايت وب مسنجر ياهو شويد و اينجا  - ۱

http://webmessenger.yahoo.com 

  .را بر روي کامپيوتر خود نصب کرده باشيد Flash Playerبراي استفاده از اين سايت بايد 

. شويد http://www.meebo.comبراي آنالين شدن در ياهو و نيز آنالين شدن در ساير مسنجر هاي معروف مي توانيد وارد سايت   - ۲
 فوق العاده نيست؟. هم قابل دسترسي هستند Facebookو نيز سايت  yahoo، gtalk، msnاينجا مسنجرهاي 

 Sign inشويد و مثال براي ياهو در قسمت مخصوص خودش يوزرنيم و رمز عبور ياهوي خود را بنويسيد و  www.meebo.comوارد 
 ...همين طور براي بقيه . کنيد

 :از سايت هاي کمکي زير نيز براي آنالين شدن در ياهو مي توانيد بهره بگيريد، بدون نياز به نصب برنامه ياهو مسنجر - ۳

http://www.ebuddy.com 
l.comhttp://www.juslo 

http://www.koolim.com 

براي عبور از فيلترينگ  Socksآنجا روش استفاده از پروکسي هاي . برويد خوان هفتماگر باز هم موفق نشديد وارد ياهو مسنجر شويد، به  - ۴
 .ياهو مسنجر توضيح داده شده است

  :کسب اطالعات بيشتر درباره تُر

fa.html-Bundle-Browser-Tor-https://www.sesawe.net/Using 
fa.html-Bundle-Browser-IM-Tor-https://www.sesawe.net/Using 

fa.html-Router-Onion-the-https://www.sesawe.net/Tor 
http://www.torproject.org/index.html.fa 

http://torir.org/index.html.fa 

  :دريافت پل هاي جديد از طريق ايميل براي تُر

fa.html-Bridges-with-Tor-https://www.sesawe.net/Using 

  :تور يآموزش نصب و استفاده از برنامه نرم افزار يفارس يدئويو

http://www.youtube.com/watch?v=3ER6UDb0Uck 

باز کردن صفحات وب فيلتر شده  ياگر آدرس هاي داده شده در اين بخش فيلتر شده اند و سايت فيلترشکن برا++ 
براي يافتن وب پروکسي هاي تر و تازه استفاده کنيد تا با کمک آنها بتوانيد وارد سايت هاي فيلتر  خوان هشتمد،ابتدا از يندار

 .شده شويد

  
 اگر در ثريا هم باشد، عدالت و آزادي

 ...بدان دست خواهند يافت  يرانسرزمين ا مردان و زنان

http://webmessenger.yahoo.com
http://www.meebo.com
http://www.meebo.com
http://www.ebuddy.com
http://www.juslo
http://www.koolim.com
https://www.sesawe.net/Using
https://www.sesawe.net/Using
https://www.sesawe.net/Tor
http://www.torproject.org/index.html.fa
http://torir.org/index.html.fa
https://www.sesawe.net/Using
http://www.youtube.com/watch?v=3ER6UDb0Uck
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 :خوان سوم •
 استفاده از نرم افزارهاي برتر عبور از فيلترينگ

از سايت هاي اصلي خودشان دانلود اين برنامه ها را . با استفاده از برنامه هاي زير که همگي رايگان هستند مي توانيد از سد فيلترينگ اينترنت عبور کنيد
  .و بر روي کامپيوتر خود داشته باشيد تا در مواقع حساس که اينترنت حسابي فيلتر مي شود هم بتوانيد روزنه اي به سوي آزادي پيدا کنيد کنيد

 Free Gateنرم افزار فيلتر شکن 

http://www.radiofarda.com/section/freegate/669.html 
inc.us/freegate-http://www.dit 

Tools/Freegate.shtml-Networking-Tools/Misc-http://www.softpedia.com/get/Network 

  Ultra Surfنرم افزار فيلتر شکن 

http://www.ultrareach.com 
omhttp://ultrasurf.en.softonic.c 

  your-freedomنرم افزار فيلتر شکن 

freedom.net-http://www.your 

 Japا ي jondoنرم افزار فيلتر شکن 

oadservers.net/en/jondo/downl-proxy-http://anonymous 

10913633.html?tag=mncol-2144_4-http://download.cnet.com/JonDo/3000 

 Gtunnelنرم افزار فيلتر شکن 

http://www.gardennetworks.com 

 Freenetنرم افزار فيلتر شکن 

http://freenetproject.org/download.html 

 :Aol 9.5راه حلي ابتکاري با استفاده از نرم افزار 

http://daol.aol.com/software/95 

 :توربو Opera 10از فيلترينگ اينترنت با استفاده از مرورگر عبور  -

http://www.opera.com 

 
 

http://www.radiofarda.com/section/freegate/669.html
http://www.dit
http://www.softpedia.com/get/Network
http://www.ultrareach.com
http://ultrasurf.en.softonic.c
http://www.your
http://download.cnet.com/JonDo/3000
http://www.gardennetworks.com
http://freenetproject.org/download.html
http://daol.aol.com/software/95
http://www.opera.com
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  :Freegate توضيح کوتاه در مورد نرم افزار -

. ، واقع در کشور آمريکا، ساخته شده است)مقابله با فيلترينگ(يک نرم افزار ساده و کم حجم است که توسط يک سازمان چيني  Freegateنرم افزار 
آمريکا اين نرم افزار جهت دور زدن فيلترينگ، مانند بسياري ديگر از نرم افزارهاي مشابه، از يک پروکسي مرکزي جهت اتصال به يک سرور در کشور 

 .و جستجوي ناشناس در اينترنت را نيز فراهم مي آورد IPدر نتيجه عالوه بر امکان دور زدن فيلترينگ، امکان مخفي کردن . کنداستفاده مي 

 :لينک هاي معتبر دانلود

http://www.radiofarda.com/section/freegate/669.html 
inc.us/freegate-http://www.dit 

Tools/Freegate.shtml-Networking-Tools/Misc-http://www.softpedia.com/get/Network 

 
  :Freegateاستفاده از نرم افزار فيلتر شکن آموزش

پس از . دابل کليک کنيد تا برنامه اجرا شود Freegateسپس روي فايل ). کنيدExtract( يا فشرده خارج کنيد Zipنرم افزار را پس از دانلود از حالت 
اگر ! کنيد minimizeدقت کنيد که نرم افزار را نبايد ببنديد و حتما بايد . کنيد تا آيکن آن پايين کنار ساعت، قرار بگيرد minimizeاجراي برنامه آنرا 

اما . استفاده مي کنيد، ممکن است پروکسي اتصال به سرور بطور خودکار در تنظيمات پروکسي مرورگر، تنظيم شود Internet Explorerاز مرورگر 
 :برويد IEان از اين مسئله، به تنظيمات پروکسي مرورگر جهت کسب اطمين

Tools ==> Internet Options ==> Connections ==> Settings  

 Use a proxy server for thisدر اين پنجره، تيک گزينه . شده ايد IEبا طي کردن مسير باال، اکنون وارد قسمت تنظيمات پروکسي مرورگر 

connection اکنون بايد پروکسي زير تنظيم شده باشد. ستطيل هاي پايين آن فعال شودرا بزنيد تا م: 

Address: 127.0.0.1 Port: 8567  

سپس تمام . اما اگر اينطور نبود، بطور دستي وارد کنيد. همانطور که گفته شد پس از اجراي نرم افزار، ممکن است اين پروکسي بطور خودکار تنظيم شود
 .ر نوار آدرس مرورگر خود آدرس يک سايت فيلتر شده را وارد کنيد و صبر کنيد تا سايت مورد نظر باز شودکنيد و د  OKها را پنجره

 :همچنين جهت دسترسي به فيلترشکن نرم افزار، پس از اجراي آن، آدرس زير را در نوار آدرس مرورگر خود وارد کنيد

http://127.0.0.1:8567  

  : Mozilla Firefoxنحوه تنظيم کردن پروکسي در مرورگر

در پنجره جديد روي . را انتخاب کنيد Optionsاز منويي که ظاهر مي شود، آخرين گزينه يعني . کليک کنيد Toolsدر باالي پنجره فايرفکس روي 
. س شده ايداکنون وارد قسمت تنظيمات پروکسي مرورگر فايرفک. کليک کنيد Settingsدر اين قسمت روي دکمه . کليک کنيد Networkسربرگ 

 HTTPسپس در قسمت اول يعني . را انتخاب کنيد تا مستطيلهاي پايين آن فعال شود Manual proxy configurationدر اين قسمت گزينه 

Proxyپروکسي زير را وارد کنيد ،: 

HTTP Proxy: 127.0.0.1 Port: 8567  

  :مسير تنظيمات پروکسي در مرورگر فايرفکس بطور خالصه

Tools ==> Options ==> Network ==> Settings ==> Manual proxy configuration  

http://www.radiofarda.com/section/freegate/669.html
http://www.dit
http://www.softpedia.com/get/Network
http://127.0.0.1:8567
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 .کنيد و در نوار آدرس مرورگر خود آدرس يک سايت فيلتر شده را وارد کنيد و صبر کنيد تا سايت مورد نظر باز شود OKسپس تمام پنجره ها را 

به عنوان . يرفکس، ممکن است با اين مسيري که گفته شد، متفاوت باشدتوجه داشته باشيد که محل تنظيم کردن پروکسي در برخي از نسخه هاي فا
 :، در مسير زير قرار داردFirefox 1.5مثال تنظيمات پروکسي در مرورگر

Tools ==> Options ==> General ==> Connection Settings ==> Manual proxy configuration  

 
 :کسب اطالعات بيشتر درباره فري گيت

fa.html-Freegate-https://www.sesawe.net/Using  

  :چک کردن آي پي پس از اجراي هر برنامه فيلتر شکن جهت اطمينان از تغيير آن

خود را در يکي از سايت هاي شناسايي آي پي زير چک کنيد تا از صحت عمليات تغيير آي پي مطمئن  Ipبعد از اجراي هر برنامه فيلتر شکني حتما 
 :شويد

http://tools.ip2location.com/ib2 
eradress.com/ip_trac-http://www.ip 

http://www.ipaddresslocation.org 
http://whatismyipaddress.com 

اگر آي پي شما تغيير کرده باشد بايد در  سايت هاي مذکور شويد،از  يکيبا مرورگر وارد پس از فعال کردن برنامه فيلترشکن خود،  براي اين کار کافيست
  .قسمت پرچم و نام کشور، نام و نشاني به غير از ايران مشاهده کنيد

 

   UltraSurf آشنايي با نرم افزار فيلتر شکن -

که در  ين نرم افزار کاربرانيا .نترنتيه سانسور در ايبر عل ينرم افزار. چ استياولترار ينترنتياز گروه ا يک محصول نرم افزارينرم افزار اولتراسورف 
دن يد) يچ وجهيبدون پرداخت ه(ت و آزادانه ياست با امن يآزاد همگان يايکه در دن يتيسازد از هر سايسانسور زده ساکن هستند را قادر م يکشورها
 .کنند

 :لينک هاي معتبر دانلود

mhttp://www.ultrareach.co 
http://ultrasurf.en.softonic.com 

باز کردن صفحات وب فيلتر شده  ياگر آدرس هاي داده شده در اين بخش فيلتر شده اند و سايت فيلترشکن برا++ 
براي يافتن وب پروکسي هاي تر و تازه استفاده کنيد تا با کمک آنها بتوانيد وارد سايت هاي فيلتر  خوان هشتمد،ابتدا از يندار

 .شده شويد

اند  چ اندوختهيکه سالها در گروه اولترار يوتر و شبکه همراه با تجربه و تخصصير کامپن در امين و مهندسين متخصصياز بهتر ين نرم افزار توسط گروهيا
 .شودينگ محسوب ميلتريف يستمهايو مقابله با س يپروکس يآور نه فنيک جهش بزرگ در زميافزار  ن نرميتولد ا. شده است يطراح

https://www.sesawe.net/Using
http://tools.ip2location.com/ib2
http://www.ip
http://www.ipaddresslocation.org
http://whatismyipaddress.com
http://www.ultrareach.co
http://ultrasurf.en.softonic.com
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 ياز رمزنگار ييساخته شده تا بتواند سطح باال ين نرم افزار طورين جهت ايبه هم. اولتراسورف بوده است يتها در طراحين اولويت از مهمتريو امن يسادگ
ب اولتراسورف کاربران را قادر ين ترتيبه ا. ادغام کند) IE(نترنت اکسپلورر يها را در مرورگر ايده از پروکسيچيپ يا ت استفاده از مجموعهيبه همراه قابل

نست که تمام کارها در پس ياولتراسورف ا يايگر مزاياز د. نترنت به گردش بپردازندينترنت اکسپلورر شان در ايبه دور از سانسور با او  يسازد به سادگيم
 يکه برا يتيامن ياز استانداردها يکند حتين نرم افزار فراهم ميکه ا) يرمزنگار( يتين سطح امنيهمچن. شودينه و به دور از چشم کاربر انجام ميزم

  .شود باالتر استيک استفاده ميالکترون ين مثل بانکداريآنال يمعامالت مال

شود و در تمام يظاهر م) ساعت يباال(تور ين مانييدر گوشه سمت راست و پاييک قفل طاليکون يکند آيکه اولتراسورف شروع به کار م يزمان
 ينترنت اکسپلورر تحت پوشش سطح بااليا يها ن است که تمام پنجرهينشانگر ا ييکون قفل طاليظاهر بودن آ. مانديم يبرنامه همانجا باق يمدت اجرا

ت يمحدو يار براينه بسيحکومتها با صرف هز ينگ که برخيلتريف يستمهايروالها و سيب فاين ترتيبه ا. کنديهستند که اولتراسورف فراهم م يتيامن
 .نترنت به گشت و گذار بپردازديشود به صورت آزادانه در ايافتند و کاربر قادر م ياند از کار م کرده يکاربران طراح

، ورود به )Browsing(تها يمثل گشت و گذار در سا. کنديم يبانياز دارند پشتيکه مرورگرها بدان ن HTTPپروتکل  يتهايبا از تمام قابلياولتراسورف تقر
ل و يافت فايو در ي، بارگذار)Web mail(ک تحت وب يس پست الکتروني، استفاده از سروينترنتيا يو پر کردن و ارسال فرمها) Log-in(تها يسا

 .ينترنتيا يسهايگر سرويا و ديمد ياستفاده از مولت

ت يوب سا يشود که در آن صفحه اصلينترنت اکسپلورر باز ميک پنجره اياولتراسورف  ي، همزمان با اجراييکون قفل طاليش آيعالوه بر نما
www.UlrraReach.com کون يکه آ يتا زمان. دا کنديپ يدلخواهش آزادانه دسترس يتهايتواند با مرورگرش به ساين پس کاربر مياز ا. قرار دارد

ت قرار ياز امن ييباالنترنت اکسپلورر تحت حفاظت اولتراسورف با درجه يا يها در صفحه وجود دارد، تمام پنجره ييقفل طال
محو  ييکون قفل طالين کار آيبا ا. در رابط کاربر برنامه اولتراسورف از آن خارج شود Exitعبارت  يک کردن بر رويتواند با کليم يکاربر به سادگ.ددارن
 .گر مرورگر تحت پوشش اولتراسورف نخواهد بوديشود و از آن پس ديم

 
گر مرورگر شما تحت يد. ديبند يم ييکون قفل طالينکه برنامه را با محو کردن آياز ا م، بعديکن يگر خاطر نشان ميک بار دي

را امکان دارد يز. ديرا باز نکن يا لتر شدهيت فيچ ساين حالت هيدر ا. بودن قرار ندارد يمخف يحفاظت اولتراسورف و سطح باال
  .دتحت نظر قرار داشته باش يشما توسط عوامل حکومت ينترنتيا يتهايفعال

  

 

http://www.UlrraReach.com


-۴٢ - 

 :ان کاربرانيج در ميسئواالت را

 د کرد؟يک پس از شروع به کار برنامه اولتراسورف باز نشد چه باينترنت اکسپلورر به صورت اتوماتياگر پنجره مرورگر ا :سؤال - ۱

شماره پورت ظاهر . ديرا در آن وارد کن http://127.0.0.1:9666اجرا کرده و آدرس  ينترنت اکسپلورر را به صورت دستيد ايتوانيشما م :پاسخ
 .دير دهيين شماره تغينبود آنرا به ا ۹۶۶۶د، اگر يشده در پنجره اولتراسورف را چک کن

 د کرد؟يکمتر بود چه با ياگر سرعت اتصال از حالت عاد :سؤال - ۲

 .بگردد يديجد يپروکس يد تا مجدداً به دنبال سرورهايد اولتراسورف را وادار کنيتوان يم Retryدکمه  يک بررويشما با کل: پاسخ

  د بکنم؟ينترنت شوم چه کار باياگر با وجود اولترسورف نتوانستم وارد ا :سوال - ۳

  . دييدر استفاده از اولترسورف بنما يد و مجدداً سعير فعال کنينها را غيه به ايشب يافزارها گر نرميروس و ديروال، ضد ويفا يها د برنامهيشما با: پاسخ
 .ت دانلود ممکن است با اولترسورف ناسازگار باشنديريروس و مديضد و يها برنامه يبرخ

 
چ ين نرم افزار به هياما ا. ص دهنديروس تشخيا ويک تروجان ين نرم افزار را به عنوان يروسها ايو ياز آنت يممکن است برخ

 .روس بروز شده ثابت شده استيو ين مسئله با چند آنتيست و ايروس نيعنوان و

  : Internet Explorerدر مرورگر  UltraSurfآموزش استفاده از نرم افزار 
سپس نرم افزار . چند لحظه منتظر بمانيد تا به سرور متصل شود. را اجرا کنيد US 9.5برنامه را دانلود کنيد و فايل . کار با اين نرم افزار بسيار ساده است

  .قرار بگيرد) کنار ساعت(کنيد تا در نوار وظيفه minimizeرا 
صفحه  Enterمرورگر تايپ کنيد و کليد  Address Barباز کنيد و آدرس سايت فيلتر شده را در  Explorer Internetاکنون يک پنجره مرورگر 

يا آيکن قفل طاليي جهت غير فعال کردن نرم افزار، روي آيکن آن در نوار وظيفه و . چند لحظه صبر کنيد تا سايت مورد نظر باز شود. کليد را فشار دهيد
  .را انتخاب نماييد Exitرنگ که کنار صفحه قرار مي گيرد، راست کليک کنيد و آخرين گزينه يعني 

با کليک بر روي . کليک کنيد و يا نرم افزار را ببنديد و دوباره اجرا کنيد Retryدر صورتي که نرم افزار پس از اجرا به سرور متصل نشد، روي دکمه 
  .سري از ويژگي ها را به دلخواه تنظيم کنيد توانيد يک مي Optionدکمه 

 
  :در ارتباط با ياهومسنجر

کنيد، مي توانيد نرم افزار  Sing In، نتوانستيد از نرم افزار ياهومسنجر استفاده کنيد و با آي دي خود Ultrasurfدر صورتي که پس از اجراي 
Ultrasurf  را ببنديد و پس ازSing In و يا به تنظيمات پروکسي مرورگر . را کنيدشدن دوباره اجInternet Explorer  برويد و پروکسي را غير
 :در مسير زير قرار دارد Internet Explorerتنظيمات پروکسي مرورگر . فعال کنيد

Tools ==> Internet Options ==> Connections ==> Setting(Lan Settings) 
خود، مي توانيد دوباره پروکسي را  IDشدن به  Sing Inپس از . را برداريد Use a proxy server for this connectionسپس تيک گزينه 

  .فعال کنيد
 

  : Mozilla Firefoxنحوه استفاده از آلتراسورف در مرورگر 
فايرفاکس را بسته و . آنرا دانلود کنيد و روي فايرفاکس خود نصب کنيد. مخصوص فايرفاکس براي آلتراسورف وجود دارد Add-onدر آدرس زير يک 
  .اکنون به راحتي مي توانيد از آلتراسورف در فايرفاکس استفاده نماييد. دوباره باز کنيد

  
  

http://127.0.0.1:9666


http://www.ultrareach.com/download_en.htm 

https://www.sesawe.net/Using 

  :از تغيير آنچک کردن آي پي پس از اجراي هر برنامه فيلتر شکن جهت اطمينان 

خود را در يکي از سايت هاي شناسايي آي پي زير چک کنيد تا از صحت عمليات تغيير آي پي مطمئن 

http://tools.ip2location.com/ib2 
http://www.ip 

http://www.ipaddresslocation.org 
http://whatismyipaddress.com 

سايت هاي مذکور شويد، اگر آي پي شما تغيير کرده باشد بايد در 

نسبت به  ين تفاوت که از سرعت کمتريبا ا(دسترس کاربران قرار دارد 

 ۲۰متشکل از  يشما را به شبکه ا  Your-Freedom.باشد ي
برخوردار است که  Socksو  OpenVPNمانند  يشرفته اين از خدمات پ

 .ديگان باز کنيک حساب را

  

 .ديک کنيثبت ورود قرار دارد، کل

Add-on for Firefox:  

http://www.ultrareach.com/download_en.htm

  :کسب اطالعات بيشتر درباره آلتراسورف

fa.html-UltraSurf-https://www.sesawe.net/Using

چک کردن آي پي پس از اجراي هر برنامه فيلتر شکن جهت اطمينان 

خود را در يکي از سايت هاي شناسايي آي پي زير چک کنيد تا از صحت عمليات تغيير آي پي مطمئن  Ipبعد از اجراي هر برنامه فيلتر شکني حتما 

http://tools.ip2location.com/ib2
adress.com/ip_tracer-http://www.ip

http://www.ipaddresslocation.org
http://whatismyipaddress.com

سايت هاي مذکور شويد، اگر آي پي شما تغيير کرده باشد بايد در از  يکيبا مرورگر وارد پس از فعال کردن برنامه فيلترشکن خود،  براي اين کار کافيست
  .قسمت پرچم و نام کشور، نام و نشاني به غير از ايران مشاهده کنيد

  Your-Freedomآشنايي با نرم افزار فيلتر شکن 

Your دسترس کاربران قرار دارد ز در يگان آن نياست که نسخه را يتجار يک ابزار پراکسي
  ).برخوردار است

يدر دسترس م Mac OSو  Windows ،Linux يستم عاملهايس ين نرم افزار برا
ن از خدمات پيهمچن  Your-Freedom.کند يسرور واقع در سه کشور مختلف متصل م

 .کند ينترنت مبدل ميجهت عبور از سانسور ا يده ايچيآنرا به ابزار نسبتا پ

ک حساب راي freedom.net-https://www.yourت يشروع، ابتدا در وبسا

ثبت ورود قرار دارد، کل يکه کادرها" First visit? Click here to register"نک 

on for Firefox

کسب اطالعات بيشتر درباره آلتراسورف

چک کردن آي پي پس از اجراي هر برنامه فيلتر شکن جهت اطمينان 

بعد از اجراي هر برنامه فيلتر شکني حتما 
 :شويد

براي اين کار کافيست
قسمت پرچم و نام کشور، نام و نشاني به غير از ايران مشاهده کنيد

 

آشنايي با نرم افزار فيلتر شکن  -

Your-Freedom

برخوردار است ينسخه تجار

ن نرم افزار برايا
سرور واقع در سه کشور مختلف متصل م

آنرا به ابزار نسبتا پ

شروع، ابتدا در وبسا يبرا

نک يل يحال بر رو

http://www.ultrareach.com/download_en.htm
https://www.sesawe.net/Using
http://tools.ip2location.com/ib2
http://www.ip
http://www.ipaddresslocation.org
http://whatismyipaddress.com
http://www.ultrareach.com/download_en.htm
https://www.sesawe.net/Using
http://tools.ip2location.com/ib2
http://www.ip
http://www.ipaddresslocation.org
http://whatismyipaddress.com
https://www.your


  

ر يوارد کردن سا. باشد يم e-mailنام کاربر، رمز عبور، و آدرس 

  

 .ده است

  

ک يموجود در آن کل) که بزرگتر است ينکيل(نک دوم يل يرا باز نموده و بر رو

  

freedom.net/index.php?id=3-http://www.your ديينما يبارگزار.  

 يرا بارگزار" Windows installer" يتيمگابا ۲.۰۶است که نسخه 
Start " و سپس"Run "اه عبارت يدر پنجره س. ديک کنيکل"java -

java version 1.6 " ،برنامه  يعنيدر صفحه مقابل شما ظاهر شدJava 
 ينصورت ميدر ا. است Javaانه شما فاقد برنامه يشود، راظاهر " 

نام کاربر، رمز عبور، و آدرس : العات شاملن اطيا. دييدر صفحه بعد، اطالعات الزم درخواست شده را وارد نما
 دارد ياطالعات جنبه انتخاب

ده استيان رسيبا به پايات ثبت نام شما تقرياز آنکه عمل يشود حاک يظاهر م

را باز نموده و بر رو e-mailن يا. د کرديافت خواهيدر يe-mailه بعد، يدر عرض چند ثان
 .رديگ يد قرار ميب ثبت نام شما مورد تائين ترت

 .صفحه، حساب شما فعال شده است يبر رو" Thank you"به محض مشاهده 

Freedom-Your د از آدرس يتوان يرا مfreedom.net/index.php?id=3

است که نسخه  يانه شما نصب شده باشد، تنها کافيرا ياز قبل بر رو Javaچنانچه برنامه 
Start" يانه شما قرار دارد، بر رويرا يبر رو Javaنان از آنکه برنامه ياطم

java version 1.6"که عبارت يدر صورت. ديرا بزن" Enter"د يپ کرده آنگاه کليرا تا

" command not found" يغام خطاياگر پ. باشد يوتر شما موجود م
  .ديکن يبارگزار" Windows full installer"يتيمگابا ۱۲.۶۶

در صفحه بعد، اطالعات الزم درخواست شده را وارد نما
اطالعات جنبه انتخاب

ظاهر م يغاميسپس پ

در عرض چند ثان
ن ترتيکرده و بد

به محض مشاهده 

Freedomنرم افزار 

چنانچه برنامه 
اطم يبرا .)يدکن

version "را تا
وتر شما موجود ميکامپ يرو بر
۱۲.۶۶د نسخه يبا

  

http://www.your


ر کند چرا که هر از ييزمان تغ ين نام ممکن است در طيا. ديک کن

  

  

در دسترس ) با استفاده از نام کاربر و رمز عبور شما(انه تان يا نرم افزار، فقط در هنگام استفاده شخص شما از را
 .ديک کنيکل" next" يسپس بر رو .)

 يبر رو. ننديگز يش فرض را بر مياز کاربران، انتخاب پ ياريبس

ش يل، نام پيز در صورت تماين مرحله نيدر ا. دير دهييشود، تغ 

Your-Freedom  

ک کنيکل" yf-install_20080822-01.exe"شده  يل بارگزاريفا يبراي نصب، بر رو
  .شود يدتر آن ارائه ميجد ينسخه ها

  .ديک کنيکل" next" يدر صفحه اول بر رو

ا نرم افزار، فقط در هنگام استفاده شخص شما از رايد آيد انتخب کنيتوان يم ي
Personal (انه مزبور فابل استفاده باشد يکاربران را يتما يا براي)Common(

بس. ديدر آن نصب شود انتخاب کن Your-Freedomد يخواه يرا که م ي
 .ديک کن

 يظاهر م Programرا که پس از نصب، در شاخه  يد ناميتوان يم ي
 .ديک کنيکل" next" يبر رو يرييچ تغيجاد هيده و بدون ا

Freedomنصب 

براي نصب، بر رو
نسخه ها يچندگاه

در صفحه اول بر رو

يدر صفحه بعد
Personal(باشد 

ياکنون شاخه ا
"next "ک کنيکل

يدر صفحه بعد
ده و بدون ايفرض را برگز



  

desktop ا عدم يک يت(پس از انتخاب . ريا خي دريانه شما قرار گيرا

  

 يد شماست مجددا بر رويين اطالعات مورد تايچنانچه ا. د کرديد مالحظه خواه
ن رجوع يشيک کرده و به صفحات پيکل" back" ير کند بر رو

  

 .قه طول بکشدين دقين است چند

desktop يبر رو Your-Freedomه برنامه يد نمايليا ماياکنون انتخاب با شماست که آ

"next "ديک کنيکل. 

يد مالحظه خواهيده ايرا که در صفحات قبل برگز يياز انتخابها يدر صفحه بعد، خالصه ا
ر کند بر روييتغ يستيبا ياز اطالعات مزبور م يد که برخيکن يد، و اگر فکر ميک کن

ن است چندانه شما، ممکيات بسته به سرعت راين عمليا. کند يات نصب آغاز به کار م

اکنون انتخاب با شماست که آ
" يبر رو) کيت

در صفحه بعد، خالصه ا
"next "ک کنيکل
 .ديينما

ات نصب آغاز به کار ميعمل



  

 .دياز برنامه نصاب خارج شو" Finish" يک کردن بر رو

 Your-Freedomه ينما يد، بر رويد شخصا آغازگر برنامه باش

 .ديکن ي

  

 .ديک کنيکل" next" يبر رو. شود يمان ينما

  

ک يکل" next" يبر رو. کند يد، استخراج ميرا که در حال استفاده از آن هست

ک کردن بر رويبا کل .رسد و برنامه آماده اجرا است يان ميباالخره نصب به پا

Your د شخصا آغازگر برنامه باشيچنانچه در دفعات بعد بخواه. بصورت خودکار آغاز خواهد شد
 .ديک کنيکل desktopواقع در ) است" درب

  Your-Freedomپيکر بندي برنامه

يکربنديد برنامه را پيبا يم Your-Freedomين اجرايالزم به ذکر است در هنگام اول

نما Your-Freedomيکر بنديپ ين بار، راهنماياول يبرنامه برا يبالفاصله پس از اجرا

Proxy Server "را که در حال استفاده از آن هست يبرنامه بطور خودکار اطالعات سرور پراکس

باالخره نصب به پا

Your-Freedom

درب"که به شکل (

پيکر بندي برنامه

الزم به ذکر است در هنگام اول

بالفاصله پس از اجرا

Proxy Server"در پنجره 

 .ديکن



  

 .ديد تا وارد مرحله بعد شويک کنيکل" next" يبر رور رها نموده و 

  

 يابينگ را ارزيلتريموجود انجام داده و نوع اتصال شما و ف يسرورها

  

Found Freedom Servers "از سرورها را  يکين صفحه، يدر ا. شود يان مينما

Select Protocols "ر رها نموده و ييش فرض انتخاب شده را بدون تغير پيمقاد

سرورها يابين آزمون جهت رديچند Your-freedom يکربنديپ ين مرحله، راهنما
  .بطول انجامد يقه اين امر ممکن است چند دق

Found Freedom Servers"با عبارت  يالزم انجام شد، صفحه ا يها يابيپس از آنکه ارز

 .ديک کنيکل" next" يرو انخاب نموده و بر

Select Protocols"در پنجره 

ن مرحله، راهنمايدر ا
ن امر ممکن است چند دقيا. کند يم

پس از آنکه ارز
انخاب نموده و بر



  

next "ديک کنيکل. 

  

 .ديک کنيکل" Save and Exit" يبر رو. ده استيبه اتمام رس

منطبق با آنچه " configure" يبر رو Your-freedomبرنامه 
 .ديک کنيکل" 

  

و به کمک نرم افزار  ين پراکسيشما با استفاده از ا. آورد يبوجود م
  .ديد به گشت و گذار در وب مشغول شو

next" يد، وارد کرده و بر رويرا که قبال باز کرد يمربوطه اصالعات حساب ياکنون در کادرها

Congratulations! "به اتمام رس يکربنديات پيصفحه ظاهر شد، عمل يبر رو

برنامه  يلترها، در پنجره اصليبهتر دورزدن ف يافتن راههايشتر و يت بيجاد امن
" Save and Exit" يپس از آن بر رو. دير دهييد، تغيينما يشاهد مر مي

Your-freedom  بوجود م يمحل يک پراکسياز سرورها متصل شده و  يکيبه
د به گشت و گذار در وب مشغول شويتوان يم Firefoxا يInternet Explorer مرورگر وب مورد عالقه خود مانند 

اکنون در کادرها

Congratulations"لغت  هکيزمان

جاد امنيبه منظور ا
ير زيکه در تصو

freedomاکنون 

مرورگر وب مورد عالقه خود مانند 



د، سپس مرورگر مورد يک کنيکل Your-Freedomبرنامه  ي
ک ينموده و آن را از درون  يکربنديبصورت خودکار نرم افزار را پ

  

 :د به آدرس

https://www.your 

شده است،  يابيکه آدرس آن رد ين قسمت، اگر کشوريدر ا. 
به  Your-Freedomشده  يق گذرگاه رمزگزاريز بوده و شما عمال از طر

filter.com/forum/showthread.php?t=1150-http://www.no  

  :چک کردن آي پي پس از اجراي هر برنامه فيلتر شکن جهت اطمينان از تغيير آن

خود را در يکي از سايت هاي شناسايي آي پي زير چک کنيد تا از صحت عمليات تغيير آي پي مطمئن 

http://tools.ip2location.com/ib2 
http://www.ip 

http://www.ipaddresslocation.org 
http://whatismyipaddress.com 

سايت هاي مذکور شويد، اگر آي پي شما تغيير کرده باشد بايد در 

يواقع در صفحه اصل" Application"برگه  يکردن مرورگر خود، بر رو ي
بصورت خودکار نرم افزار را پ Your-freedom. دييک نمايکل" OK" ياستفاده خود را انتخاب کرده و بر رو

 .کند ينترنت متصل ميبه ا Your-Freedom شده يگذرگاه رمزگزار

د به آدرسينان حاصل کنياطم Your-Freedomح يبه منظور آنکه از کاربرد صح

freedom.net-https://www.your

. ديواقع در سمت چپ صفحه را چک کن" Your Footprint"مراجعه کرده و بخش 
ز بوده و شما عمال از طريت آميد، نصب برنامه موفقيست که شما در آن جا سکونت دار

  .ديباش ينترنت متصل م

  :اطالعات بيشتر

filter.com/forum/showthread.php?t=1150

چک کردن آي پي پس از اجراي هر برنامه فيلتر شکن جهت اطمينان از تغيير آن

خود را در يکي از سايت هاي شناسايي آي پي زير چک کنيد تا از صحت عمليات تغيير آي پي مطمئن  Ipبعد از اجراي هر برنامه فيلتر شکني حتما 

http://tools.ip2location.com/ib2
adress.com/ip_tracer-http://www.ip

http://www.ipaddresslocation.org
http://whatismyipaddress.com

سايت هاي مذکور شويد، اگر آي پي شما تغيير کرده باشد بايد در از  يکيا مرورگر وارد بپس از فعال کردن برنامه فيلترشکن خود،  براي اين کار کافيست
  .قسمت پرچم و نام کشور، نام و نشاني به غير از ايران مشاهده کنيد

يکربنديپ يبرا
استفاده خود را انتخاب کرده و بر رو

گذرگاه رمزگزار

به منظور آنکه از کاربرد صح

مراجعه کرده و بخش 
ست که شما در آن جا سکونت دارين يمکان
نترنت متصل ميا

اطالعات بيشتر

  

چک کردن آي پي پس از اجراي هر برنامه فيلتر شکن جهت اطمينان از تغيير آن

بعد از اجراي هر برنامه فيلتر شکني حتما 
 :شويد

براي اين کار کافيست
قسمت پرچم و نام کشور، نام و نشاني به غير از ايران مشاهده کنيد

  

https://www.your
http://www.no
http://tools.ip2location.com/ib2
http://www.ip
http://www.ipaddresslocation.org
http://whatismyipaddress.com
https://www.your
http://tools.ip2location.com/ib2
http://www.ip
http://www.ipaddresslocation.org
http://whatismyipaddress.com
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  Jap اي Jondoنرم افزار فيلتر شکن   -

د شده ييتا www.downloadtube.comو  www.softsea.comو  www.softpedia.comمعتبر  يت هايلتر شکن توسط ساين فيا
نتاش يندوز، مکيستم عامل وياستفاده در سه س ين برنامه برايا. بودن آن اشاره کرد) opensorce(توان به اوپن سورس ين برنامه ميا ياياز مزا. است
  ).يدادن و کامنت گذار ين سرعت باال و امکان دانلود و رايهمچن(باشد ينوکس موجود ميو ل

ن در هنگام يهمچن. دهديغام ميکند و بالفاصله به شما پ يريگران به اطالعات شما جلوگيد يتواند از دسترسين برنامه به صورت هوشمند ميدر ضمن ا
ن نرم يدانلود ا يبرا. ديياز آن استفاده نما portableد تا به صورت يينصب نما يفلش ممور يدهد که نرم افزار را روين امکان را به شما مينصب ا
 :دييت ها مراجعه فرماين سايد به ايتوانيافزار م

servers.net/en/jondo/download-proxy-http://anonymous 

10913633.html?tag=mncol-2144_4-wnload.cnet.com/JonDo/3000http://do 

  

   Aol 9.5 يک راه بسيار عالي براي فرار از فيلترينگ با استفاده از نرم افزار -

 .د آمديرون خواهيب... ت ويگ يلترشکن و اولتراسرف و فريلترينگ و فير بار سانسور و فيشه از زيهم ير برايبا استفاده از روش ز

  .ديباز کن Aolخود در  يل برايميک حساب ايو  http://www.aol.comمراجعه کرده  AOLت يسابه  - ۱

. د و سپس آن را بر روي کامپيوتر خود نصب کنيديدانلود کن http://daol.aol.com/software/95را از اينجا  AOL 9.5افزار  نرم - ۲
 ۵۰که در حدود  Aolحجم کمي داره و زود دانلود ميشه، اما اين برنامه که اجرا شد، بايد به اينترنت وصل باشيد که کل نرم افزار Instalationبرنامه

  .مگابايت را راحت دانلود کنيد ۵۰ اينترنت خوب داشته باشيد که اين بنابراين بايد يک خط. مگابايت هست را دانلود و نصب کنه

 .ديبدون سانسور را آغاز کن ينترنت گرديد و از آنجا ايوارد شو AOLل خود در نرم افزار يحساب ايمبا کمک  - ۳

 

  Opera 10 عبور از فيلترينگ اينترنت با استفاده از مرورگر -

 operaحجم مرور گر . د و آنرا نصب کنيديدانلود کن http://www.opera.comت يرا از سا) Opera 10 with Turbo( ۱۰مرورگر اپرا 
  .ت استيمگابا ۷حدود 

 :ديد ديجه خواهيد و دو نتيک کنين صفحه مرورگر سمت چپ کلييپا Turboکون يآ يرو

  .ديکنينگ را رد ميلتريف - ۱
  .تواند شوديبرابر م ۵تا  ۲نترنت شما يسرعت ا - ۲

 
  :در اپرا Turboينحوه فعال کردن فناور

ن يبا ا. ديک کرده تا به رنگ قرمز در آين سمت چپ صفحه قرار دارد کلييکه در نوار پا يکنيآ ير روير زين مرورگر، مطابق تصويدانلود و نصب ابعد از 
  .ده خواهد شديت ها برچيصفحات چند برابر و محدود يفعال شده و سرعت بارگذار Turboيکار فناور

http://www.softpedia.com
http://www.softsea.com
http://www.downloadtube.com
http://www.aol.com
http://daol.aol.com/software/95
http://www.opera.com
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 يساعت شبانه روز، زمانها ۲۴ضمنا ممکن است در طول . ز هستين نين مرورگر جزو بهتريا. فوق العاده استد از اپراست که يجد يک تکنولوژين يا
  .ديگويتوربو در اپرا کار نکند، که اگر کار نکند خودش به شما م يکوتاه

  :يليحات تکميتوض

 operaتوربو در  يشما بعد از فعال کردن فناور يعني) وزندينترنت اکسپلور ويمثل ا(ک مرورگر است ي opera ز همان طور که گفته شد،يدوستان عز
ان يبه ب. ديباز کن) operaمرورگر(ن مرورگر يشه در اينترنت اکسپلور استفاده ميکه در ا يت هاتون را مشابه همان روشيد سايح باال، بايمطابق توض

نه . (ديمشاهده کن operaت دلخواه تان را در ي، سا Enterديو زدن کل operaت مورد نظر در قسمت آدرس بار يساده تر با وارد کردن آدرس سا
  )زندوينترنت اکسپلور ويا

باز کردن صفحات وب فيلتر شده  ياگر آدرس هاي داده شده در اين بخش فيلتر شده اند و سايت فيلترشکن برا++ 
براي يافتن وب پروکسي هاي تر و تازه استفاده کنيد تا با کمک آنها بتوانيد وارد سايت هاي فيلتر  خوان هشتمد،ابتدا از يندار

  .شده شويد

  

 اگر در ثريا هم باشد، عدالت و آزادي

 ...بدان دست خواهند يافت  سرزمين ايران مردان و زنان
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 :چهارم خوان •
 عبور از فيلترينگ يبرا VPNاستفاده از 

ن مراکز ادارات و دفاتر کار و يک ارتباط امن بيجاد يا يش برايسالها پ Vpn اي (Virtual Private Network) يمجاز يشبکه خصوص يفناور
ابداع شد و تا به امروز مراحل تکامل کروسافت ين منزل و محل کارش داشت توسط شرکت مايک ارتباط امن مثال بياز به يکه ن يهر کس يخالصه برا
 .کرده است يخودش را ط ينسخه ها ياده شده برايپ يپروتوکلها

ت ين امنين مراکز و تاميتوانست عالوه بر ارتباطات بيچون م. ران شدينگ ايلتريحل مشکل ف يبرا ييطال يديل به کليتبد ين فناوريش ايسال پچند 
 .ران عمل کندينگ ايلتريبر فپر قدرت در برا ياونها به عنوان سپر

نگ در يلتريعبور از ف يبرا VPN نه استفاده ازيدر زم يشاهد مشکالت ۸۸دتر شدن کنترلها بخصوص در سال ينگ مخابرات و شديلتريشرفت فيبا پ يول
 .ميران بوديا

 :ان ابداع شده يپ يشبکه و يتاکنون کال پنج نسخه از پروتکلها

۱ -  PPTP VPN خالصه شده از  point to point transfer protocol 

۲ -L2TP/ISE  خالصه شده از  layet two transfer protocol/ ip security 

۳ - Open VPN 

۴ - Ipig VPN  خالصه شده ازiOpus Private Internet Gateway  

۵ - SSTP  خالصه شده ازsecure soket transfre protocol  

PPTP  و L2TP زات يروالها و تجهيد فايفراوان و خر يفراوان و پول خرج کردن ها يها بعد از چالشها يمهمان ما بودند که مخابرات يچند سال
و   (IPSE)۵۰۰- ۴۵۰۰ يپورتها. لتر بلکه ناچارا مسدود کنندين ارتباطات را نه فين دو مسلط شده و در مواقع خطر اينگ توانستند بر ايلتريشرفته فيپ

ت تنها در مواقع ين محدوديالبته ا. واقعه بسته شدند يدر روزها يآر ا يج ۴۷و پروتکل شماره  (PPTP) 1723 پورت – (L2TP) ۱۷۰۱پورت 
  .س ها برقرارندين سرويا يافتد و در مواقع عاد يند اتفاق ميايابان بيبه خ يونيليکه قرار است مردم م يبحران

ن يها ا ISP از ياريران مسدود شده و در بسيا يروالهايش توسط فايک سال پيان هست و از  يپ يکد باز و يم که فناوريرا دار Open VPN بعد
  .ديخود تست کن يد برايبا. دياستفاده کن يس هم به راحتين سرويد از ايالبته ممکن است بتوان. کند يس کار نميسرو

ک سر و يخودش که  ياستفاده از روش حفاظت قوبا  Ipig VPN بنام Iopus از شرکت يگريان نرم افزار کد باز دين ميدر ا
ار و ضد يتمام ع يتيو توانسته امن  (a 256-bit AES encryption technology)باالتر هست يمعمول يانها يپ يگردن از و

 !کاربران باشد يده برايار پر فايبس يسانسور

 
داشته  يدسترس root نکه بهيا يبرا. ديه کنيآن مقدور است ته ROOT به ينگ که دسترسيک سرور هاستيد يبا VPN سيسرو يراه انداز يبرا
  .ديداشته باش Dedicated اي VPSد سرور يد معموال بايباش
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 يندوز خود ميدر و VPN ق ساخت کانکشنيندارند و تنها از طر يبه برنامه خاص يازياستفاده ن يکاربران برا L2TP VPN و PPTP VPN در مورد
  .باشد يوتر کاربران ميدر کامپ VPN از به نصب برنامه مخصوص ارتباط با سرورير موارد نيدر سا يول. توانند به آن وصل شوند

 ياريآن  يد تا افراد متخصص شما را در راه اندازينوکس درخواست بزنيل ياز فروم ها يکيد سرور در يست پس از خريکاف VPN سرور يراه انداز يبرا
 .دهند

 
 دارند يا سرور اختصاصي VPS که سرور يکسان يبرا VPN IPIG سيسرو يقه راه اندازيطر

ندوز در اختيار داشته باشيد مي توانيد بر روي آن کاري کنيد که افراد بتوانند از طريق اين سرور هاستينگ شما ياگر شما يک کامپيوتر سرور هاستينگ و
 .به اينترنت آزاد دسترسي داشته باشند

موت يد که ريضمنا موقع سفارش حتما مطمئن شو. دينوکس را فراموش کنينه سرور لين زميد و در ايندوز داشته باشيد سرور ويبا Ipigب نص يبرا
ت يمگابا ۲۵۶با  ينفر سرور ۳۰س به ين سرويارائه ا يمثال برا. ديه کنيته ۲۰۰۳ندوز يو VPSک سرور يد يتوان يم. دسکتاپ در سرور نصب هست

RAM هست يت کافيگابايگ ۱۵۰۰انه يباند ماه يو پهنا.  
 :ديسرور خود نصب کن ينجا دانلود و بر رويد از ايتوان يرا م IPIG Server Expressگان ينسخه را

http://www.iopus.com/ipig/download  

  .ديبده iPig Vpnدهد که خدمات  يوزر را به شما اجازه مي ۵گان تا ين نسخه رايا

سنس نسخه ين پول شما اليباشد و با پرداخت ا يدالر م ۱۰۰مت آن يق. ديرا بخر iPig Server Proد نسخه يشتر بايارائه خدمات به افراد ب يبرا
  :ديد باهاشون مکاتبه کنين کار بايا يبرا. ديکن يم يدارين برنامه را خريسرور ا

27-http://www.iopus.com/shared/secure.asp?item=1464  

  ...د هم متفاوته يخر يروشها

نترنت يسرور سرعت ا ينصب رو يبرا. ديوزرها را انجام بدهيمات يد و بعد تنظيد و نرم افزار را نصب کنيموت شوينها به سرور ريه همه ايبعد از ته
  .ديکار کن يموت دسکتاپ براحتيد با ريشود تا بتوان يه ميت به باال توصيلو بيک ۱۲۸خودتان 

Ipig نسخه سرور:  

ک کرده و يکل Addنه يگز يرو Usersبعد نرم افزار را اجرا کرده و در قسمت . دياستارت کن يکبار سرور را ريسرور  يبعد از نصب بر رو
user،pass ، traffic limit ديينما يرا مقدار ده.  

به  control panelر ياز مس windows xp , 2003نکار در يا يبرا. ديينان حاصل نمايروال در سرور اطمير فعال بودن فايسپس از غ
Adminastrative Tools  رفته و از آنجاservices  را باز نموده و)ICS ( مخففWindows Firewall/Internet Connection 

Sharing  را گشوده و آن را به طور کاملDisable ديکن.  

  .دير فعال کنيد آن راهم غيد باينصب کرده باش يروالياگر برنامه فا

  

  

  

http://www.iopus.com/ipig/download
http://www.iopus.com/shared/secure.asp?item=1464
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Ipig نسخه کاربر:  

  :نجا قابل دانلود استيگان از اين برنامه رايا. وتر خودشان نصب کننديکامپ يرا رو Ipig Clientد نرم افزار يس باين سروياستفاده از ا يوزرها هم براي

http://www.iopus.com/ipig/download  

 ين برنامه را تنها شما بر رويرا دانلود کنند، ا IPIG Serverست در آدرس باال برنامه يد الزم نيده يکه شما به آنها خدمات م يد که کاربرانيتوجه کن
م يوزرنيوتر خودشان نصب کنند و با يکامپ يافت و بر رويرا در IPIG Clientد برنامه يبا VPNاستفاده از  يکاربران شما برا. ديکن يور خود نصب مسر

  .لتر استفاده کنندينترنت بدون فيد به سرور شما وصل شده و از ايده يارشان قرار ميکه شما در اخت يو پسورد

 a 256-bit AES encryption(ن نرم افزار يتم حفاظت ايالگور! کنه و از همه نظر مطمئن هستيکار م ييباال يليبا حفاظت خ Ipigکال 

technology (ار مطمئن هستير قابل نفوذ و بسيغ.  

  

  :وتر کاربرانيکامپ يبر رو VPN IPIGاستفاده از  يچگونگ

  .د که در گوگل قابل جستجو هستنديسرور خودشان نصب کرده اند بخر يبر رو ن برنامه رايکه ا يا افراديد از شرکت ها يتوان يرا م IPIGاکانت 
را که از آن  يد اطالعات سروريست شما بايهيبد. ميده يح ميتوض يرانيک شرکت ايگان يرا با استفاده از اکانت تست را IPIGنجا نحوه استفاده از يدر ا
  .دييده نمان اطالعات مثال زده شده استفايا يد به جايد کرده ايخر

  :ن شرکت مثال زده شده عبارتند ازيا iPig يآدرس سرور ها - 

  de.trustvpn.info: ۱سرور

  nl.trustvpn.info: ۲سرور 

  :ن شرکت جهت تست سرويسياکانت رايگان ا

username: trustvpn  
password: test  

  :دينصب کنوتر يکامپ يد و بر روينجا دانلود کنيرا از ا IPIG Clientابتدا برنامه  - 

http://www.iopus.com/ipig/download  

  .ديوتر خود را خاموش و روشن کنيک بار کامپيد حتما يپس از نصب با

  وتر کاربرانيکامپ يبر رو iPigمراحل تنظيم نرم افزار  -

  :در برنامه Advanced Settingقسمت 

ان  يپ يسرور که از آن و يپ ين آييرا انتخاب نموده و در پا use your own Ipig server يعنينه دوم يگز Advanced setting ياز منو
  :ديرا بفشار applyد يبعد کل. ديرا وارد کن ۱۱۸۸۸ن پورت ييبعد در پا. ديد را وارد کنيگرفت

http://www.iopus.com/ipig/download
http://www.iopus.com/ipig/download


  

start with windows , connect onstart .د يبعد کلapply  را

  

که در حالت  System Trayر قسمت و اتصال به سرور، آيکن نرم افزار د

   

  :سرور، زمان استفاده آيکن نرم افزار به شکل زير در خواهد آمد

  

settings ر از يبه غد ينه ها رو فعال کنيک همه گزيرفته و تstart with

USER در برنامه:  

user  د يوزر و پسورد را وارد نموده و کليرفته وIpig on ديرا بفشار!  

و اتصال به سرور، آيکن نرم افزار د Advanced Settingsدر قسمت  Connect يپس از کليک رو

: به رنگ سبز در خواهد آمد  :رنگ هست

  .باشيد ياکنون بايد قادر به جستجو در اينترنت بدون هيچ محدوديت

  .نماييد Restartلطفا پس از نصب نرم افزار، سيستم را 

سرور، زمان استفاده آيکن نرم افزار به شکل زير در خواهد آمدتوجه داشته باشيد که در صورت موفقيت آميز بودن اتصال شما به 

settings يبه منو

  .ديفشار ده

USERقسمت 

user يبه منو

پس از کليک رو

رنگ هست يآب يعاد

اکنون بايد قادر به جستجو در اينترنت بدون هيچ محدوديت

لطفا پس از نصب نرم افزار، سيستم را * 

توجه داشته باشيد که در صورت موفقيت آميز بودن اتصال شما به * 
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  :و دوباره اجرا نماييد Exitدر صورت بروز مشکل، لطفا نرم افزار را * 

  

  

SSTP VPN نترنتيدر ا يت و آزادين امنيتام يکروسافت برايد مايجد يتکنولوژ!  

ارتباط امن  يبرا ۴۴۳پورت  يگريو د يارتباط عاد يبرا ۸۰پورت  يکي! مياز داريشه باز نيق وب حداقل به دو پورت همينترنت از طريارتباط با ا يبرا
Https يخواهد بود و دسترس يمعن ينترنت بينها عمال ايد باز باشند چون بدون ايط هم باين شرايدر سختتر ين دو پورت حتيا... ل و بانکها ويميمثل ا 
  .مقدور نخواهد بود يتيچ سايبه ه

  :پورتها مثلر يسا

SSH(22) 
SMTP(110) 

FTP(21) 
TELNET(23)  

RTSP (9000-9001-9100) 

 .بسته باشند يتوانند در مواقع بحران براحتيم

SSTP ن يا. ستا ارائه شديندوز هفت و ويو و ۲۰۰۸ندوز سرور يد ويجد يبه همراه نسخه ها ۲۰۰۷ان هست که از سال  يپ يد ويجد يهم فن آور
  .کند يجاد ميا httpsپروتکل  يرو vpnک تونل يپروتکل 

در  sstpدادند بتوانند از پروتکل  يم يبانيپشت vpnو روش  ipsecکه با استفاده از  يبانيار از کارکنان بخش پشتيدوار است که بسيکروسافت اميما
  .کند، استفاده کنند يجاد نمين امکان را ايروال ايکه فا يمواقع

sstp يتيامن يروترها امکان استفاده از پروتکل ها روال ها ويکه فا يدر زمانها vpn  همچونPPTP  وl2tp د يار مفيتواند بس يکنند م يرا فراهم نم
  .رديپذ يانجام م ۴۴۳و پورت  SSLق يارتباط از طر. باشد
س دهنده و يت سرويهو که يبرقرار کند طور HTTPS(443(ک پورت يتنها  يارتباطات شبکه رو بر رو يقادر هست تمام VPNد از ين نسل جديا

  .خواهد ماند يمحرمانه باق ن اونها کاماليو ارتباط ب يمشتر

تا استفاده يافت ديت ارسال و دريو در نها يت در ابتدا و سپس رمز نگاريامن يها يتبادل گواه يبرا SSL(1024 bit(ن پروتوکل از درگاه امن يا
  .دينمايم

  
  :ر اشاره کرديموارد زتوان به ين پروتوکل ميا يهايژگياز جمله و

  NAPت و کنترل شبکه يامن ياضافه شدن فناور - ۱

  bit ۱۰۲۴ت تا يه امنيب اليش ضريافزا- ۲

  IP V6د يت از نسل جديحما - ۳
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  .ان وجود داشت يپ يو يقبل ينسخه ها يکه برا يلترها و موانع قبليروالها و فيفا يپشت سر گذاشتن تمام - ۴

  سرور يو کم کردن مخارج سخت افزار يت اس اس ال از دو مرحله به تک مرحله ايامن يها يد گواهييکاهش مراحل تا - ۵

  ک پورتي يار امن فقط بر رويارتباط بس يت برقراريقابل - ۶

  يپ يبر آ ير مبتنيغ ياز شبکه ها يبانيپشت - ۷

  
  :سرور يبر رو SSTP VPNنصب  يالزم برا يکارها

  .دينصب کن ۲۰۰۸ندوز سرور يد ويسرور با يرو - ۱

  .ديسرور نصب کرده باش يرو IISک وب سرور ي - ۲

  .دينصب کرده باش SSL يسرور گواه يرو - ۳

  .دينصب کرده باش) Routing and Remout Accsesمخفف ( RRASان،  يپ يسرور و يرو - ۴

۵ - NAT يرا رو RRAS ديفعال کرده باش.  

  .کانکت شوند Dial-upق يطرد تا بتوانند از يم کنيوزرها اکانت در سمت سرور تنظي يبرا - ۶

  .انجام بشه يماتيد تنظيوزر بايسمت  - ۷

  .ديد برقرار کنيرو با سرور با PPTPه يارتباط اول - ۸

  SSL يد از فروشندگان گواهيه کنيد تهيبا CAت يد امنييتا يگواه يک - ۹

  .ديم کنيتنظ SSTPارتباط  يبرارا وزر ها يت يدر نها - ۱۰

  :دييرا مطالعه نما SSTP VPNنصب  يريتصو يشتر راهنماياطالعات ب يبرا

-SSL-Access-Remote-2008-Server-Windows-http://www.windowsecurity.com/articles/Configuring
Part2.html-Server-VPN  

  

  
  ):هستند يپول(کردند  SSTPس يکه شروع به ارائه سرو يدو شرکت خارج يمعرف

vpn.html-http://www.vpnaccounts.com/sstp  
s.comhttp://www.sstpvpnaccount  

  

  

  

http://www.windowsecurity.com/articles/Configuring
http://www.vpnaccounts.com/sstp
http://www.sstpvpnaccount
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  )Dedicated( يا اختصاصي) VPS( يه سرور مجازيته

معموال  VPS يدر سرور مجاز. ديد خدمات دهيبتوان يشتريد که به کاربران بياستفاده کن) Dedicated( يه سرور بهتر است از سرور اختصاصيته يبرا
  :ديد کنير خريز ياز شرکت ها. دياد داريت زيمحدود

http://www.dmehosting.com  
http://www.webfusion.co.uk  

http://www.1and1.com  
servers-b.com/dedicated/budgethttp://iwe  

  
  تهيه کنم؟ VPnچگونه يک اشتراک 

 يخارج يبه دوستان خود که در خارج از کشور زندگي مي کنند بسپاريد براي شما از شرکت ها. حتما بايد از جاي معتبر خريداري کنيد VPNاشتراک  - 
د يد و مطمئن هستيشناس يرا م ينانيا اگر شخص قابل اطمي). SSTPا ي IPIGمخصوصا از نوع (خريداري کنند  Vpnساله  ۱ا يماهه  ۶معتبر اشتراک 

  .ديه کنيخود را از او ته VPNکه سرورش متعلق به خودش هست، کانکشن 

نکنيد استفاده  ياسيس يسيا وبالگ نوين يچون باالتر ييت هاين کردن در سايالگ يهاي مجاني که در اينترنت تبليغ مي شود برا VPNبه هيچ وجه از 
  !براي شما تهيه شده باشد تا از طريق آن شما را زير نظر بگيرند يها توسط حکومت به صورت دام VPNچون ممکن است اين 

  .نماييد که مطمئن باشيد خارجي است و دست نيروهاي امنيتي به آن نمي رسد VPNبنابراين از سايت و شرکتي اقدام به خريد 
 يکدگذاري ميشه و کسي نم Vpnبراي عبور از فيلترينگ روشي کامال امن هست، چون اطالعات بين کامپيوتر شما و سرور  Vpnروش استفاده از 

  .تواند اين وسط اطالعات شما را رديابي کرده و بخواند

  
  :نترنتينگ ايلتريعبور از ف يبرا يگان خارجيرا VPNس يچند سرو يمعرف

   Ultra vpnن گايلتر با نرم افزار رايعبور از ف -

 يران وصل شده و به راحتيگر در خارج از ايوتر ديک کامپيد با استفاده از آن به يتوان ياست که شما م يمجان vpnک يدر واقع  Ultra vpnنرم افزار 
  .کند يم يريجلوگنترنت يشما در ا ييدهد و از شناسا ير مييشما را تغ يپ ين برنامه آيضمنا ا. ديلتر استفاده نمائينترنت بدون فياز ا

  :ت سازندهيآدرس سا

https://www.ultravpn.fr  

  :ديد و برنامه را نصب کنيينجا دانلود نمايرا از ا Ultra vpnبرنامه 

install.exe-https://www.ultravpn.fr/download/ultravpn  

ت سازنده ين آدرس از سايد به ايتوان يخواهد که م يو پسورد م Usernameک يکند از شما  يبرنامه شروع به کار م يوقت
https://www.ultravpn.fr/account.htm م و يوزرنيبعد از نصب برنامه و وارد کردن  .ديرا به نام خود ثبت کن يم و پسورديوزرنيد و يبرو

  .نکه برنامه شروع به کار کرده استيا يعنير کرده است را نشان داد ييشما تغ يپ ينکه آيبر ا يمبن يغاميکه برنامه پ يپسورد، هنگام

 Proxyک راست کرده و قسمت يندوز کلين سمت راست وييکون برنامه در قسمت پايآ يرو ديتوان يد ميلتر شده مواجه شديت فيضمنا اگر باز هم با سا
Settings نه دوم که يد باز شده گزيرا انتخاب کرده و از پنجره جدUse Internet Explorer Settings دييهست را انتخاب نما.  

  install.exe-https://www.ultravpn.fr/download/ultravpn :ت سازندهيسرور سا يرو Ultra vpnنک دانلود برنامه يل

http://www.dmehosting.com
http://www.webfusion.co.uk
http://www.1and1.com
https://www.ultravpn.fr
https://www.ultravpn.fr/download/ultravpn
https://www.ultravpn.fr/account.htm
https://www.ultravpn.fr/download/ultravpn
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- Vpn گان و پر سرعت بدون افت محسوس سرعتيرا يهلند  

  :ديد و لذت ببريلتر استفاده کنيفعبور از  يگان و پر سرعت برايرا يان هلند يپ يک ويد و از يت زير شويد و ثبت نام کنيوارد سا

http://itshidden.com  

  :XPدر ويندوز  Vpnراهنماي تصويري استفاده از 

http://itshidden.com/Support/VPNXP.html  

  :Vistaدر ويندوز  Vpnراهنماي تصويري استفاده از 

http://itshidden.com/Support/VPNVISTA.html  

- VpnTool گانيان را يپ يو  

  :دياستفاده کن يپ ير آيينگ و تغيلتريعبور از ف يبرا VPNد از يبتوان يا کرده که به راحتيشما مح ين امکان را برايا VPNToolت يسا

www.vpntool.com  

  :ديکن ير را مشاهده مير زيت، تصوين سايبعد از وارد شدن به ا

  

ر ير زيتصو يبا محتوا يديصفحه جد) ر مشخص شده استيبا فلش در تصو( Subscribe for free nowنه يگز يک کردن بر رويپس از کل
  :کرد ديمشاهده خواه

  

د تا به صفحه بعد يرا انتخاب کن) ر مشخص شده استيبا فلش در تصو(اند  ف شدهيانتخاب تعر يش برايکه از پ ييها نهياز گز يکيست ينجا فقط کافيدر ا
  :ديانتقال داده شو) رير زيتصو(

http://itshidden.com
http://itshidden.com/Support/VPNXP.html
http://itshidden.com/Support/VPNVISTA.html
http://www.vpntool.com
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  :ش داده خواهد شديشما نمار به ير زيو کلمه عبور شما طبق تصو يل فرم داده شده، بالفاصله نام کاربريپس از تکم

  

  !ستم شما را خواهد کرديس يقصد اجرا و نصب رو vpntool.exeافزار با نام  ک نرمين صفحه، يش ايپس از نما

  

پس از . ديره کرده و سپس آن را نصب کنيذخ) ندوزير وييدر صورت تغ يبعد يها استفاده يبرا(افزار را  ن نرميال راحت ايست، با خين يچ نگرانيه يجا
  .ديو کلمه عبور خود را وارد نمائ يافزار را اجرا کرده و نام کاربر اتمام نصب، نرم

  !!ديداشته باش يگشت و گذار پر بار… ديار داريگان در اختيرا VPNک يشما  ين راحتيبه هم
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  دهند يتست م يبرا VPNگان يت که اکانت رايچند سا يمعرف -

 يگان براينشان بدهند، اقدام به ارائه اکانت را يد به مشتريت خدمات خود را قبل از خريفينکه سرعت و کيا يبرا VPNارائه دهنده  يمعموال شرکت ها
  :دينترنت بهره ببرينگ ايلتريعبور از ف يبرا يد از آنها به صورت موقتيتوان يبرخوردارند و م يط خوبياز آنها از شرا يکنند که بعض يتست م

http://anonymitynetwork.com/price.html  
dresden.de/index_en.html-http://anon.inf.tu  

eu/en/index.phphttp://www.usaip.  
http://www.plathome.com/products/packetix/index.html  

http://www.watchuktv.co.uk/free_trial  

  

  :برنامه فيلتر شکن جهت اطمينان از تغيير آنچک کردن آي پي پس از اجراي هر 

مطمئن  يپ ير آيير چک کنيد تا از صحت عمليات تغيشناسايي آي پي ز ياز سايت ها يکيخود را در  Ipبعد از اجراي هر برنامه فيلتر شکني حتما 
  : شويد

http://tools.ip2location.com/ib2  
adress.com/ip_tracer-http://www.ip  

http://www.ipaddresslocation.org  
myipaddress.comhttp://whatis  

ر کرده باشد بايد در قسمت پرچم ييشما تغ يپ يلترشکن، با مرورگر خود وارد سايت هاي مذکور شويد، اگر آيست پس از فعال کردن فيبراي اين کار کاف
  .و نام کشور، نام و نشاني به غير از ايران مشاهده کنيد

  :Vpnکسب اطالعات بيشتر درباره تونل زدن و 

https://www.sesawe.net/article111,111.html  

  
 اگر آدرس هاي داده شده در اين بخش فيلتر شده اند و سايت فيلترشکن براي باز کردن صفحات وب فيلتر شده نداريد،++ 

براي يافتن وب پروکسي هاي تر و تازه استفاده کنيد تا با کمک آنها بتوانيد وارد سايت هاي فيلتر شده  خوان هشتمابتدا از 
  .شويد

  

 اگر در ثريا هم باشد، عدالت و آزادي

 ...بدان دست خواهند يافت  سرزمين ايران مردان و زنان

http://anonymitynetwork.com/price.html
http://anon.inf.tu
http://www.usaip
http://www.plathome.com/products/packetix/index.html
http://www.watchuktv.co.uk/free_trial
http://tools.ip2location.com/ib2
http://www.ip
http://www.ipaddresslocation.org
https://www.sesawe.net/article111,111.html
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 :خوان پنچم •
نصب برنامه سايفون؛ کمکي که ايرانيان خارج از کشور مي توانند 
 .براي عبور از فيلتر به ايرانيان داخل کشور بکنند

ايران اين امکان توسط نرم افزار سايفون هر ايراني که در خارج از ايران زندگي ميکند و به اينترنت آزاد دسترسي دارد ميتواند به سادگي به دوستانش در 
فقط کافيست روي کامپيوتر خانگي خود که به اينترنت آزاد و بدون سانسور متصل هست اين برنامه را نصب کنيد و . د که از فيلترينگ عبور کنندرا بده

اله را فقط کافيه اين مق. خيلي ساده هست. سپس دوستانتون را خبر کنيد که به کامپيوتر خانگي شما وصل بشوند و از اينترنت بدون فيلتر لذت ببرند
 .سه سوت شما در خارج مي شويد فيلتر شکن و لعنت مي کنيد کوردالني را که اينترنت را فيلتر مي کنند. کامل مطالعه کنيد

طراحي شده تا ابزار جديدي باشد براي ورود به " بنياد سوروس"و با برخورداري از حمايت مالي  دانشگاه تورنتو در کانادااين نرم افزار توسط 
گر مسدود و فيلتر شده، آن هم به صورت رايگان به کليه کاربران و استفاده کنندگان اينترنت، و به آنها امکان داده است که با کمک به يکديسايتهاي 

  .موفق شوند به سايتهاي ممنوعه مراجعه کنند

نيستند مقصد کاربران را کشف و يا از مراجعه آنها به  نحوه کار اين برنامه به صورتي است که دستگاههاي کنترل و ارائه دهندگان خدمات اينترنتي قادر
  .نيز نيازي به نصب برنامه خاصي روي کامپيوتر خود را ندارند" سانسور زده"کاربران اينترنت در کشور . سايتهاي ممنوعه جلوگيري کنند

  راهنماي استفاده از نرم افزار سيفون

در اين مقاله سعي مي کنم به زبان ساده . منتشر شده است ۲۰۰۶به تاريخ اول دسامبر  http://psiphon.caنرم افزار آنتي فيلتر سايفون يا سيفون 
  .و محاوره اي اما از نگاه آکادميک نقاط قوت و ضعف اين نرم افزار بعالوه نحوه کارکرد آن را شرح بدهم

 براي دور زدن فيلترينگ ولي چطوري کار مي کنه؟تا اينجا متوجه شديد که سيفون نرم افزاريست 

 :در ابتدا بايد بگويم در دنياي اين نرم افزار آدم ها به دو دسته تقسيم ميشوند

 رينظکشورهاي اروپاي غربي ، ژاپن، يکا، کانادا، کره جنوبيآمر اونهايي که تو کشورهايي با اينترنت آزاد و بدون فيلتر زندگي مي کنند مثل ساکنين - ۱
  .... آلمان و غيرهفنالند، دانمارک، هلند، فرانسه، بلژيک، سوئد، نروژ، 

  .کساني که در کشورهاي با فيلترينگ زندگي مي کنند مثل ساکنين ايران و چين و امارات - ۲

  

سيفون نکته اصلي اينجاست که کساني که در داخل کشورهاي فيلتردار هستند مثل ايران هيچگونه نيازي به نصب نرم افزار 
 .بنابراين ايراني هاي داخل ايران هيچ نيازي به رفتن به سايت سيفون و دانلود نرم افزار ندارند. ندارند

چرا دسته . من گيج شدم. پس چه کساني بايد نرم افزار را دانلود کنند؟ دسته اول يعني کساني که در کشورهاي با اينترنت آزاد زندگي مي کنند: سوال
نرم افزار سيفون بر اساس : اين سوال ساده هست جوابافزار را دانلود کنند؟ مگر پولي بهشون مي رسه؟ اصال چه نفعي مي برند؟ اول بايد اين نرم 

يک کاربر ايراني مقيم هلند مسلما از اين ناراحته که چرا بسياري از دوستانش . احترام به حقوق بشر ساخته شده و طبيعتا انسان ها بايد به هم کمک کنند
اين کاربر، اعتقاد داره اين حق هم وطنانش هست که از اينترنت آزاد استفاده کنند، همين انگيزه باعث . ر ايران نمي توانند سايتهاي فيلتر شده را ببينندد

  .ميشه تا اين نرم افزار را دانلود کنه

http://psiphon.ca
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او با نصب نرم افزار سيفون اين امکان را به هم وطنان ايرانيش وقتي او خوابه، کامپيوترش بدون استفاده روشن ميمونه و . کاربر ديگري در آمريکاست
 .ميده که آنها از طريق نرم افزار سيفون نصب شده در کامپيوتر خودش، فيلترينگ را دور بزنند

. زي به نصب نرم افزار ندارنديک بار ديگر يادآوري مي کنم کساني که در ايران هستند و پشت فيلتر، نيا. اما برويم سراغ نحوه نصب و استفاده از سيفون
  .به موقعش خواهم گفت که چطور ايراني هاي داخل ايران از سيفون استفاده کنند

  :دانلود و نصب نرم افزار سيفون

 :ايراني هاي خارج از کشور که داراي اينترنت سرعت باال و بدون فيلتر هستيد از سايت سيفون نرم افزار را دانلود کنيد

http://psiphon.ca/node/16  

 .Psiphon Windows installerاز لينک 

 

  .و بعد که دانلود کرديد با کليک کردن روي آيکون نرم افزار آن را روي کامپيوتر خود نصب کنيد

  .بعد از اينکه نرم افزار نصب شد آن را اجرا کنيد. برنامه ها نداره و خيلي هم راحت هستنصب سيفون هيچ فرقي با بقيه 

 Rose: مثال. نام سيفونتون را مثال اسم گل مورد عالقتون بزاريد. اولش يک نام از شما ميپرسه

  

http://psiphon.ca/node/16
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  اجراي نرم افزار سيفون

  :مرحله اول

 Startدکمه هاي . وجود دارد Start ،Stop ،Setupدر قسمت سمت راست آن سه دکمهبا اجراي نرم افزار پنجره اي براي شما باز ميشود که 
  .به واقع براي شروع کار نرم افزار و يا متوقف کردن آن هستند Stopو 

از اين دو گاهي اوقات شما مي خواهيد استفاده از سيفون را براي کساني که به شما وصل شدند به داليلي متوقف کنيد و يا بر عکس شروع کنيد، 
 .کليک کنيد Setupروي . همان طور که از اسمش مشخص هست براي تنظيمات برنامه هست Setupاما دکمه . دکمه استفاده مي کنيد

 .وارد شويد Setupپس به قسمت . شما را به روز کند Ipبرويد تا برنامه  Setupابتدا بايد به قسمت تنظيمات 

  

 .کنيد و برگرديد به برنامه Okبه روز شد  Ipو بعد اينکه . اينترنت شما وارد برنامه بشه Ip کليک کنيد تا Updateحاال روي دکمه 

  .پس الکي با بقيه بازيگوشي نکنيد. شما به عنوان يک کاربر معمولي هيچگونه نيازي به تغيير ساير گزينه ها نداريد

اين آدرس همان  https://10.233.28.19:443/Rose: اگر در قسمت باالي پنجره برنامه را نگاه کنيد يک لينک به شما داده مثل اين
  .آدرسي هست که شما بايد به دوستانتان در ايران بدهيد تا از طريق شما به سيفون وصل بشوند

https://10.233.28.19:443/Rose
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  .تا اينجا يک مرحله رو پيش آمديد

  :اتاما مرحله دوم تنظيم

حاال اگر . و بستن پنجره تنظيمات باز وارد پنجره اصلي مي شويد OKبا کليک کردن 
وجود  Add ،Edit ،Removeدقت کنيد در قسمت پايين پنجره برنامه، سه دکمه 

اين سه دکمه اي هست که شما براي مديريت حساب کاربري براي کساني که مي . دارد
. اينترنت آزاد استفاده کنند به کار مي بريدخواهيد از سيستم شما براي وصل شدن به 

در پنجره باز شده از شما يک نام . را بزنيد Addبراي اضافه کردن يک کاربر دکمه 
و يک رمز عبور هم بهش  naderکاربري مي خواهد و پسورد که شما مثال مي نويسيد 

  .اختصاص مي دهيد

ر کنترل کاربرانتان کمک مي دادن ايميل و نام کامل نيازي نيست جز اينکه به شما د
 .کند

  .سيستم کامال آماده استفاده هست! به شما تبريک مي گويم. به ليست کاربران اضافه شده naderمي بينيد که کاربر . را مي زنيد Okحاال دکمه 

 .برنامه را فشار بدين تا راه بيافتهStart حاال دکمه 

 
  )ميخورداينجا به درد کاربراي داخل ايران (: مرحله سوم

و در مرحله دوم هم يک حساب ) اين را در مرحله اول شرح دادم(خودتون ساختيد  Ipخب شما اول يک لينک از . کاربر فيلتر شده وارد ميشود
  !کاربري براي آقايي مثل نادر درست کرديد که تو ايران پشت فيلترينگ نشسته منتظر

  !س تلفني باهاش يا هر طريق ديگر، به نادر ميگي بيا که ديگه سماق مکيدن بسهحاال يا از طريق ايميل يا از طريق مسنجر يا با تما

  https://10.233.28.19:443/Rose: يک چيزي مثل اين که توي مرحله اول گفتم. بهش اون آدرس لينک را ميدين

  .که ساختي را ميديو رمز عبوري هم ) شناسه کاربر( Userبعدش بهش 

اينجا ممکنه مرورگرش پيغام بده، . حاال نادر خوشحال مي پره يک پنجره فايرفاکس يا اينترنت اکسپلورر باز مي کنه و اين آدرس را وارد ميکنه
 .را بزنه براي ادامه مسير Continueدار شده که بايد  httpsچون وارد آدرس 

https://10.233.28.19:443/Rose
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  .و رمز عبور را وارد کن) User(کاربري بعدش مي بينه که نوشته لطفا شناسه 

  

و بعدش يک پنجره مياد که باالش يک  .وارد مي کنه) خودمون از طريق ايميل يا مسنجر يا تلفن بهش داديم(و پسورد را هم که داره  Userخب 
 .ه و واردش بشهرنگ هست که توي اون بايد آدرس سايتي را که فيلتره و ميخواد بازش کنه را تايپ کنآبي نوار باريک 

  

به همين . تبريک مي گويم استفاده از سيستم تمام شد. حاال نادر دوست شما در ايران به طور کامل به اينترنت آزاد دسترسي دارد
 .حال کنيد. راحتي

ي کنم مثل سوال و جواب پاسخ تا اينجاي مقاله به زبان بسيار ساده موضوع را باز کردم از اين به بعد کمي تکنيکي تر به بحث مي پردازم و سعي م
کسي هست که در خارج از کشور نشسته و دسترسي به اينترنت بدون فيلتر  "سيفون سرور"در سواالت زير منظور از . برخي پرسش ها را بدهم

 .داره و نرم افزار سيفون را با طي کردن مراحل باال روي کامپيوتر خودش براي دوستانش قابل استفاده کرده

کسي که در خارج از کشور هست و به اينترنت . سيفون در واقع به عنوان يک پروکسي کار مي کنه :جوابسيفون چطوري کار ميکنه؟  :سوال
 آزاد دسترسي داره، به واقع کامپيوتر خانگي اش را مثل يک پروکسي فيلتر شکن مي کنه و شما از طريق آدرسي که مي گيريد به کامپيوتر اون

 .از اونجا اينترنت بدون فيلتر را دريافت مي کنيد شخص وصل ميشيد و
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شما بايد از دوستي که در خارج از کشور سراغ داريد درخواست کنيد تا مراحل باالي اين  :جوابمن از کجا يک آدرس سيفون بگيرم؟  :سوال
در غير اين صورت نمي توانيد از . ه سيفون بدهنوشتار را انجام بده و با نصب نرم افزار سيفون روي کامپيوتر خودش به شما يک آدرس اتصال ب

 .سيفون استفاده کنيد

بله مي تواند ببيند هر کاربر به  :جوابآيا کسي که سيفون را نصب کرده مي تواند بفهمد که من چه سايتهايي را دارم بازديد مي کنم؟  :سوال
 .امکان فراهم شده برنامه اين Logاز طريق قسمت . کدام سايت سر زده و آن را بازديد کرده

چون سيفون به صورت پيش . سوال خوبيه :جوابآيا ممکن هست استفاده از سيفون سرور مثال باعث لو رفتن پسوردهاي ايميلم بشه؟  :سوال
ورتي که نرم بنابراين شما مي توانيد در ص. استفاده مي کنه و اين پورت اطالعات ارسالي را کد و رمزي مي کنه پاسخ خير است ۴۴۳فرض از پورت 

 .افزار اجازه بدهد و ساپورت کند اين کار را بکنيد

اگر سيفون سرور کامپيوترش را خاموش کنه يا به طور دستي، دکمه  :جواباگر صاحب سيفون سرور کامپيوترش را خاموش کنه چي؟  :سوال
Stop مپيوتر طرف مقابل بايد روشن باشه و صد البته متصل به پس کا. نرم افزار را بزند، آنگاه ديگر شما نمي توانيد از سيتسم استفاده کنيد
 .اينترنت

اگر شخص اجرا کننده سيفون که در خارج از کشور  :جوابآيا اين آدرس سيفون سرور براي هميشه ثابت مي ماند يا هي تغيير مي کنه؟  :سوال
اينترنتش دايناميک باشه، هر بار که به  Ipاما اگر . سرور ثابتهثابت هست، بله هميشه آدرس سيفون  Ipهست، از جايي اينترنت مي گيرد که داراي 

تغيير ميکنه و در نتيجه آدرس سيفون هم براي شما تغيير ميکنه، چون اگر دقت کرده باشيد اون آدرسي که شما از طريقش  Ipاينترنت وصل ميشه 
 .هست ۴۴۳ستفاده مي کنيم که در واقع پورت طرف بعالوه پورتي که داريم ازش ا Ipبه سيفون وصل مي شويد چيزي نيست جز 

اگر سيفون سرور از آي پي دايناميک استفاده مي کنه، صاحب سيفون سرور  :جواباگر آدرس تغيير کنه چطوري متوجه اين تغيير بشيم؟  :سوال
و  Userولي دقت داشته باشيد که . همي بايست هر بار که آدرس تغيير ميکنه، از طريق ايميل يا مسنجر به کاربراش آدرس جديد را اطالع بد

Password مثل قديمه و هيچ نيازي به نگراني نيست. 

 Passwordو  Userتا زماني که سيفون سرور براي افرارد . بله :جوابآيا بيش از يک کاربر مي تواند به سيفون سرور وصل شود؟  :سوال
 Passwordو  Userمثال من مي توانم براي بيست نفر از دوستانم، بيست تا حساب بسازم و به همشون . بسازد آنها مي توانند به آن وصل شوند

 .را بدم تا استفاده کنند و هر کسي با حساب خودش وارد بشه

دليلش اينه که اگر زماني . چرا ميشه اما من توصيه نمي کنم :جوابداد و همه با اون وصل بشن؟  Passwordو  Userنميشه يک  :سوال
 يک مشکلي پيش آمد شما حداقل بتوانيد پيگيري کنيد که کدام کاربرتون بوده که مثال فالن سايت را ديدن کرده و مشکالت احتمالي را ايجاد

 .کرده

اگر من به عنوان سيفون سرور، بيست تا کاربر داشته باشم و تصور کنيد  - ۱ :جوابچه مشکالتي ممکنه براي سيفون سرور پيش بياد؟  :سوال
بنابراين بايد يک تعادل بين تعداد کاربرها و . اينها همه همزمان آنالين شوند و از سيستم استفاده کنند، طبيعتا از پهناي باند اينترنت من کم ميشه

تصور کنيم تمام کاربران من هم از ايران ! مگابيت سرعت داره ۱۰ن االن اينترنت م: يک سناريو را تعريف مي کنم. پهناي اينترنت برقرار باشه
. کيلوبايت اطالعات بگيره ۵يک کاربر حداکثر بتواند با . ، اينترنتش زغاليه!خب ايران هم که خدا زده تو سرش) مثال من بيست تا کاربر دارم(هستند 

! اينترنت من چقدر بود؟ ده مگابيت. از ايران همزمان از اينترنت من استفاده مي کنند نفر ۲۰کيلوبايت در ثانيه که اين  ۱۰۰ميشه  ۵ضربدر  ۲۰خب 
پس براي اين کار بايد محاسبه . خب کاربران من زياد باعث مشکل در پهناي باند من نميشوند و براي همين از اين نظر مي تواند خيالم راحت باشد

  .سر انگشتي بکنيد

اون وقت جناب رئيس . نه يکي هوس کنه سيفون سرور را روي کامپيوتر شرکتي که کار ميکنه راه اندازي کنهممک: قوانين شرکتي و کشوري - ۲
ممکنه يک کاربر از خدا بي خبر مثال بره سايتهاي مربوط به آميزش جنسي با کودکان را ! اون شرکت ممکنه يک چيزايي ببينه، و بياد سراغت
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براي رفع مشکل اول طبيعتا من توصيه مي کنم سيفون را روي کامپيوتر خودتون نصب . ردسر ساز بشهاون وقت ممکنه براي شما د. مشاهده کنه
که در واقع دوستانتون هستند، چون اين شما بوديد که (براي مشکل دوم از کاربرانتون ! کنيد نه شرکت، مگر اينکه خودتون رئيس شرکت باشيد

User  وPassword يد که به سايتهايي نروند که ديگه همه جاي دنيا به آنها حساسيت دارندخواهش کن) را به آنها داديد.  

بنابراين با لو رفتن . يک آدرس سيفون سرور در واقع آي پي شخص دوست شما در خارج از کشوره: سيفون سرور مورد حمله هکرها قرار بگيره - ۳
پس لطفا هوشيار باشيد و ... ه باهاش ور بره و بهش حمله کنه و غيرهگير آورده که ميدونه ميتون Ipاين آدرس يک هکر بيکار خيلي راحت يک 

 .آدرس سيفون سرور را جلوي هر کسي وارد نکنيد

بله ميشه ولي به هيچ عنوان اين کار را نکنيد تا  :جوابخودش را به يکي ديگه بده؟  Passwordو  Userآيا کاربر فيلتر شده مي تواند  :سوال
 .استفاده نشهاز سيفون دوست شما سوء 

آدرس ) مخابرات(يکي اينکه عمو فيلترباف : براي فيلترينگ دو راه هست. اين سوال خيلي هاست :جوابآيا سيفون را ميشه فيلتر کرد؟  :سوال
  .دوم اينکه پورت را ببنده. سيفون سرورها را به دست بياره

اينها آدرسهاي وب سرور نيستند که بتواند آنها را پيدا . ا نمي تواند بفهمددر مورد اول عمو فيلترباف از کجا بفهمد اون آدرس چي هست؟ از هيچ ج
  .بنابراين عمال اين کار غير ممکنه. آدمهاي معمولي اونور آب هست Ipاينها . کرده و ببندد

تواند پورت را ببندد؟ اين کار عمال مي  ispاستفاده مي کند، در اين حالت آيا مدير  ۴۴۳در مورد دوم، سيفون براي نقل و انتقال اطالعات از پورت 
استفاده مي کنند که از همين  httpsدارند از پروتکل  Passwordو  Userغير ممکنه چون االن اکثر سيستمهاي ايميل و سايتهايي که نياز به 

 ispکار ديگه اينکه ادمين ! پورت استفاده مي کنه، بنابراين نميتوانند اين کار را بکنند مگر اينکه کال بساط ايميل و اين چيزها را در ايران بردارند
اون وقت مي تواند با . ه طور معمول استفاده کنيدچون اين پورتي نيست که شما ب. نگاه کنه ببينه ترافيک کدام کاربر از اين پورت استفاده مي کنه
البته اگر بفهمه و فيلتر کنه، اگر آدرس سيفون سرور دايناميک باشه که در باال . نگاه کردن به الگها بفهمد که آدرس سيفون سرور چي هست

 !توضيح دادم، اون وقت يک کار احمقانه را انجام داده

  :توجه کنيد

البته اگر از ساير پورتها استفاده کنيد، . اين خيلي باحاله. شما حتي مي توانيد پورت را هم تغيير بدهيد) setup(سيفون در ضمن در صفحه تنظيمات 
 .شايد روي سرعت و کيفيت کانکشن تاثير بگذاره که از حوصله اين مقاله خارجه

! گر در خارج از ايران زندگي مي کنيد خسيس نباشيدااال ح. در اين مقاله به طور ابتدايي و آسان نحوه استفاده از سيفون را ياد گرفتيد
و سيفون را روي کامپيوتر خودتون نصب کنيد و  -خيلي ارزونه–يک اشتراک اينترنت پرسرعت براي خودتون بگيريد 

 .نعمت استفاده از اينترنت آزاد را به دوستانتان در ايران هديه کنيد

 
 :نکسب اطالعات بيشتر درباره فن آوري سايفو

fa.html-psiphon-https://www.sesawe.net/Using 

  
 اگر در ثريا هم باشد، عدالت و آزادي

 ...بدان دست خواهند يافت  سرزمين ايران مردان و زنان

https://www.sesawe.net/Using
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 :خوان ششم •
 اکستنشن هاي عبور از فيلتر براي مرورگر فايرفاکس

اکستنشن . همانطور که حتما اطالع داريد مرورگر فايرفاکس اين قابليت را داره که ميشه براش اکستنشن اضافه نصب کرد و قابليت هاشو افزايش داد
 !هايي هم هستند که وقتي روي فايرفاکس نصب بشه قابليت عبور از فيلترينگ را فقط توي فايرفاکس خواهيد داشت اون هم فقط با يک کليک

فيلتر اينترنت نجا دو تا از اين اکستنشن ها را معرفي مي کنيم که با فايرفاکستون وارد لينکشون ميشيد و اکستنشن ها را نصب مي کنيد و براي عبور از اي
  .به کارتون مياد
  :phproxyاوليش اينه 

US/firefox/search?q=phproxy-https://addons.mozilla.org/en 

مي توانيد به راحتي و  add-onدر فايرفاكس به كمك اين 
بنابراين با مرورگر . تنها با يك كليك فيلترينگ را دور بزنيد

 Phzillaفايرفاکس خود وارد آدرس باال شويد و اکستنشن 
 .ويدرا پيدا کنيد و واردش ش Phproxyيا همون 

از (ابتدا اين اکستنشن را بر روي فايرفاکس خود نصب کنيد 
و پس از نصب، ) Add to Firefoxطريق کليک روي 

  .تکار تمام اس. فايرفاکس را ببنديد و دوباره باز کنيد

 !فيلتر شکن شما بر روي فايرفاکس حاضر است 

  

مشترگ (فيلترينگ : س سايت مورد نظر در فايرفاکس و مواجه شدن با پيامبه اين شكل است كه شما پس از وارد كردن آدر add-onروش كار اين 
آبي رنگ در سمت راست تولبار پايين  Pكه به شكل PhProxy ، تنها با كليك بر روي آيكون )گرامي دسترسي به اين سايت امكان پذير نمي باشد

  .مي شود كس قرار دارد مي توانيد از فيلترينگ عبور كنيد و سايت شما بازافايرف

سايت فيلتر شده شما را مستقيما  Pاين است كه آدرس سايت فيلترشكن را در درون خود دارد و تنها با كليك بر روي عالمت  add-onاساس كار اين 
  .در سايت فيلترشكن خود قرار داده و سپس آنرا باز خواهد کرد

 !هيچ سايتي باز نمي شود Pدر اين صورت با کليک بر روي ! ايران فيلتر شوندنيز خود ممکن است توسط سازمان مخابرات  PhProxyالبته سايت هاي 

شما مي توانيد . در اين اکستنشن تمهيداتي انديشيده شده است که در صورت فيلتر شدن يک پروکسي بتوانيد از پروکسي جديدي براي آن استفاده کنيد
در آن جا  ،Serversو سپس رفتن به قسمت  Optionsو وارد شدن به قسمت  P در صورت فيلتر شدن خود پروکسي فعلي، با راست كليک بر روي

  .کنيد Applyبروز که شد اين قسمت را . سايت هاي فيلتر شکن جديد را بروز کنيدUpdate from server با كليك بر روي 

https://addons.mozilla.org/en
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داره سرور فعلي که بهش وصل هستيد را  Current server isکه اينجا مشاهده مي کنيد که قسمت  PhProxyحاال برنامه ميره روي بخش 
عوض بشه به  Current Servere isکنيد تا  Applyبراي عوض کردن اين سرور بايد از ليست بازشو يک سرور جديد انتخاب کنيد و . نشون ميده

شده قرار ميگيره و همه چيز برميگرده به حالت به همين راحتي سرور جديد شما به جاي قبلي که احيانا فيلتر . نام جديدي که از تو ليست انتخاب کرديد
  .اولي که فيلتر شکن شما سه سوت فيلترها را ميشکست

  

با اين اکستنشن دست کم براي سايت هايي که نميخواهيد توشون الگين کنيد . تبليغ که نداره و سرعتش هم عاليه. خيلي حال مي کنم با اين اکستنشن
 .مطالعه کنيد و عکس هاشو ببينيد يا فايلي دانلود کنيد اصال مشکلي نخواهيد داشت و همه چيز راحت باز ميشهو فقط مي خواهيد مطالبش را 
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 :gladderو اين هم دوميشه 

US/firefox/search?q=gladder-https://addons.mozilla.org/en 

 & hide ip(را ندارد اما در نوع خود  V.P.Nاين اکستنشن را حتما نصب کنيد البته تمام محسنات سرويسهاي . گر از فاير فاکس استفاده ميکنيدا

anti proxy (سمت  بعد از نصب و ري استارت کردن فاير فاکس در قسمت پائين صفحه،. بسيار سريع و کار ساز است و با ويندوز ويستا نيز کار ميکند
مشترگ گرامي (راست، شکل يک نردبان که روي يک ديوار گذاشته شده است ظاهر ميشود کار تمام است از اين پس هر گاه در سايتي با اين پيغام 

به . را انتخاب کنيد proxy current pageروبرو شديد فقط روي نردبان راست کليک کنيد و گزينه  )دسترسي به اين سايت امكان پذير نمي باشد
نمي رسد اما خب براي باز کردن صفحات فيلتر شده در  Phproxyبه پاي اولي gladderاين . راحتي سايت فيلتر شده مورد نظرتان باز مي شود

 .شرايط اضطرار بسيار مفيد است

 
براي مخفي ). يت هاي فيلتر شدهمثال براي مرور ساده صفحات سا(براي انجام کارهاي معمولي از اين اکستنشن ها استفاده کنيد  :توجه کنيد که

اينطور فيلتر شکن . استفاده کنيد تا شناسايي شما غير ممکن باشد TORماندن در وب و انجام کارهاي خيلي محرمانه و وبالگ نويسي مخفيانه حتما از 
اينترنت ممکن است صفحات اينترنتي را اما براي کارهاي انتشار مطلب بر روي . ها خوب هستند فقط براي بازديد از صفحات سايت هاي فيلتر شده

بر (و همچنين ترافيک سايت نيز ممکن است قابل رديابي باشد ) يعني محتواي صفحه ممکن است توسط ديگران قابل خواندن باشد(انکريپت نکنند 
 ).TORف خال

 :توصيه مخصوص براي عبور از فيلترينگ با مرورگر فايرفاکس

  فايرفاکس) حمل بر روي کول ديسکقابل (استفاده از نسخه پرتابل 

دون اينکه نياز با استفاده از نسخه پرتابل فايرفاکس شما مي توانيد فاير فاکس را بر روي کول ديسک کپي کنيد و هر جا که خواستيد ازش استفاده کنيد ب
روي فايرفاکس پرتابل و کپي اون روي کول ديسک  حاال با نصب دو تا اکستنشن فيلتر شکنمون. کنيد Installباشه فايرفاکس را روي اون کامپيوتر 

  .اين فيلترشکن ها هميشه همراه شماست تا کسي نتونه جلوي شما را بگيره براي دسترسي به اطالعات آزاد

  نرم افزار پرتابل يا بدون نصب چيست؟

  !!پرتابلتم با خودت ببر سفر! ... زندگي ديجيتال شما در جيب شما :نرم افزار پرتابل يعني

ز به جا ماندن نرم افزار پرتابل به معناي يک برنامه کامپيوتري قابل جابجايي و اجرا در کامپيوتر هاي مختلف به دور از هر گونه دردسر نصب يا ترس ا
  .اطالعات شخصي است

 mp3/ ال، دستگاه هاي پخش موسيقي برنامه هاي پرتابل قابليت نصب روي وسايل قابل جابجايي مثل فلش مموري ها، هارد هاي پرتابل يا اکسترن

player  ام پي تري پلير ها مثل آي پاد /ipod  و ديگر وسايل همراه را دارند با اتصال وسيله همراه خود مثل فلش پلير به يک کامپيوتر نرم افزارها و
  .اطالعات خود را در دست داريد

  فايرفاکس پرتابل

لي فايرفاکس پرتابل طعم ديگري دارد اين برنامه براي افرادي که از کافي نت ها يا دانشگاه يا محل کار به نرم افزار هاي پرتابل زيادي وجود دارند و
شده را در اينترنت متصل مي شوند خيلي مفيد است چرا که با فايرفاکس پرتابل تمامي بوکمارک ها، افزونه ها، کلمات عبور، تاريخچه سايت هاي ديده 
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در واقع همه چيز در . داريد همچنين بعد از استفاده اين مرورگر پرتابل هيچ طالعاتي از شما در آن سيستم به جا نمي ماند
 .با نرم افزارهاي پرتابل هر کامپيوتري کامپيوتر شخصي شما خواهد بود

ت کنيد و نسخه هاي پرتابل فايرفاکس قابليت آپديت و به روز رساني خودکار را دارند ولي در سايت سازنده توصيه شده است که نسخه ي جديد را درياف
  .به نسخه جديد کپي کنيد

ايرفاکس پرتابل اين است که با استفاده از بروزرساني خودکار مشکلي ايجاد نمي شود اما توصيه مي شود قبل از آپديت از پوشه 

را دانلود  FirefoxPortable.iniد کرده و آن را در محلي روي هارد اجرا کنيد تا فايلها کپي شوند حاال فايل 
چ تالشي کنيد و در محل فايرفاکس کپي کنيد حاال سي دي را رايت بزنيد به همين راحتي در اين فايل تنظيمات فايرفاکس طوري تغيير مي يابند که هي

ممکنه روي . شايد اين سوال در ذهن شما به وجود بياد که توي کافي نت يا جاهاي عمومي مثل ادارات و دانشگاه ها خطرناکه رمز عبور را تايپ کنيم
جوابش منفي هست، چون راه !!! يلمون را بدزدندنصب شده باشه و اينجوري رمز عبور وبالگ يا ايم

مي توانيد تيک  Securityقسمت  Options، در تنظيمات 
. هر سايتي که باهاش کار مي کنيد فايرفاکس پرتابل شما رمز عبورها را داخل خودش ذخيره کنه

  !بنابراين هر جا که برويد اصال نيازي به تايپ رمز عبور براي ورود به سايت نداريد و فقط کافيست آدرس اون سايت را تايپ کنيد

 Rememberتيک بزنيد Securityد به صفحه تنظيمات اختصاصي و در ناحيه 

داريد همچنين بعد از استفاده اين مرورگر پرتابل هيچ طالعاتي از شما در آن سيستم به جا نمي ماند حافظه قابل جابجايي خود
با نرم افزارهاي پرتابل هر کامپيوتري کامپيوتر شخصي شما خواهد بود. حافظه همراه شماست

  نصب فايرفاکس پرتابل

کافي است بعد از . ندارند) Install(برنامه هاي پرتابل نيازي به نصب 
دانلود نسخه پرتابل، آن را اجرا کنيد تا فايل ها در مکان دلخواه کپي 
مي توانيد فايرفاکس پرتابل را از هارد سيستم خودتان نيز اجرا 

کردن برنامه  Installبدون نياز به ). کنيد که فوايد خاص خودش را دارد
 .خودش اجرا ميشه

  آپديت فايرفاکس پرتابل به روز رساني و

نسخه هاي پرتابل فايرفاکس قابليت آپديت و به روز رساني خودکار را دارند ولي در سايت سازنده توصيه شده است که نسخه ي جديد را درياف
به نسخه جديد کپي کنيدPortableFirefox\Data\profile بعد پروفايل خود را از آدرس 

ايرفاکس پرتابل اين است که با استفاده از بروزرساني خودکار مشکلي ايجاد نمي شود اما توصيه مي شود قبل از آپديت از پوشه تجربه شخصي کار با ف
 .فايرفاکس پرتابل يک کپي يعني بک آپ تهيه کنيد

  اجراي فاير فاکس پرتابل از روي سي دي يا حافظه هاي فقط خواندني

د کرده و آن را در محلي روي هارد اجرا کنيد تا فايلها کپي شوند حاال فايل کافي است فايرفاکس پرتابل را دانلو
کنيد و در محل فايرفاکس کپي کنيد حاال سي دي را رايت بزنيد به همين راحتي در اين فايل تنظيمات فايرفاکس طوري تغيير مي يابند که هي

 .شود و فقط از اطالعات موجود خوانده مي شود براي نوشتن اطالعات نمي

  ذخيره رمز عبور سايت ها در فايرفاکس پرتابل

شايد اين سوال در ذهن شما به وجود بياد که توي کافي نت يا جاهاي عمومي مثل ادارات و دانشگاه ها خطرناکه رمز عبور را تايپ کنيم
نصب شده باشه و اينجوري رمز عبور وبالگ يا ايم Keyloggerکامپيوتر اونها برنامه هاي جاسوسي 

، در تنظيمات را ميريزيد روي کول ديسک Tor Browserوقتي شما فولدر فايرفاکس پرتابل يا 
Remember password  هر سايتي که باهاش کار مي کنيد فايرفاکس پرتابل شما رمز عبورها را داخل خودش ذخيره کنهرا بزنيد تا براي

بنابراين هر جا که برويد اصال نيازي به تايپ رمز عبور براي ورود به سايت نداريد و فقط کافيست آدرس اون سايت را تايپ کنيد

د به صفحه تنظيمات اختصاصي و در ناحيه بروي Optionقسمت Tools توي فايرفاکس پرتابلتون از منوي 
passwords را.  

حافظه قابل جابجايي خود
حافظه همراه شماست

نصب فايرفاکس پرتابل

برنامه هاي پرتابل نيازي به نصب 
دانلود نسخه پرتابل، آن را اجرا کنيد تا فايل ها در مکان دلخواه کپي 

مي توانيد فايرفاکس پرتابل را از هارد سيستم خودتان نيز اجرا (شوند 
کنيد که فوايد خاص خودش را دارد

خودش اجرا ميشه

 
به روز رساني و

نسخه هاي پرتابل فايرفاکس قابليت آپديت و به روز رساني خودکار را دارند ولي در سايت سازنده توصيه شده است که نسخه ي جديد را درياف
بعد پروفايل خود را از آدرس 

تجربه شخصي کار با ف
فايرفاکس پرتابل يک کپي يعني بک آپ تهيه کنيد

اجراي فاير فاکس پرتابل از روي سي دي يا حافظه هاي فقط خواندني

کافي است فايرفاکس پرتابل را دانلو
کنيد و در محل فايرفاکس کپي کنيد حاال سي دي را رايت بزنيد به همين راحتي در اين فايل تنظيمات فايرفاکس طوري تغيير مي يابند که هي

براي نوشتن اطالعات نمي

 

ذخيره رمز عبور سايت ها در فايرفاکس پرتابل

شايد اين سوال در ذهن شما به وجود بياد که توي کافي نت يا جاهاي عمومي مثل ادارات و دانشگاه ها خطرناکه رمز عبور را تايپ کنيم
کامپيوتر اونها برنامه هاي جاسوسي 

  :حل داره

وقتي شما فولدر فايرفاکس پرتابل يا 
Remember password

بنابراين هر جا که برويد اصال نيازي به تايپ رمز عبور براي ورود به سايت نداريد و فقط کافيست آدرس اون سايت را تايپ کنيد

توي فايرفاکس پرتابلتون از منوي 
passwords
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 .کنيد okو  they expireتنظيمات ماندگاري کوکي ها را قرار بدين روي  Privacyبعدش هم توي ناحيه 

  

اين رمز هم . عبورش را از ذخيره کنم؟ شما ميزنيد که ذخيره کنهحاال از اين به بعد هر سايتي را که باهاش کار مي کنيد، فايرفاکس از شما ميپرسه رمز 
پس از اين به بعد وقتي کافي نت يا . توي همون فولدر فايرفاکس پرتابل ذخيره ميشه و وقتي ميريزيد اين فولدر را روي کول ديسکتون هم باهاشه

آدرس سايت را ! ايمييل يا باالترين يا انجمن گفتگويي که فعاليت مي کنيد نداريد دانشگاه و اداره ميريد نيازي به تايپ رمز عبور براي ورود به وبالگ يا
 .حالشو ببريد... خداييش اصل حال نيست؟؟؟ . که بزنيد خودش وارد اکانتتون ميشه
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اشيد که کول ديسک را جايي اگر رمز عبور ايميل و وبالگ و جاهاي ديگر را روي فايرفاکس پرتابل ذخيره کرديد و ريختيد روي کول ديسک مراقب ب
اگر يک دفعه کول ديسکتون را گم کرديد سريعا نسبت به تغيير رمز عبورهاتون اقدام !!! افته گم نکنيد که زندگي ديجيتالي شما اينجوري در خطر مي

 .کنيد

 
  لينک دانلود فايرفاکس پرتابل

 :مگابايت خواهد شد ۲۸حالت فشرده و کپي در حافظه قابل جابجايي مگابايت که بعد از خارج کردن از  ۹دانلود فايرفاکس پرتابل با حجم 

http://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable 
  

 
باز کردن صفحات وب فيلتر شده  اگر آدرس هاي داده شده در اين بخش فيلتر شده اند و سايت فيلترشکن براي++ 

براي يافتن وب پروکسي هاي تر و تازه استفاده کنيد تا با کمک آنها بتوانيد وارد سايت هاي فيلتر  خوان هشتمنداريد،ابتدا از 
  .شده شويد

  

  

  

 اگر در ثريا هم باشد، آزادي عدالت و

  ...بدان دست خواهند يافت  سرزمين ايران مردان و زنان

 

http://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable


 :خوان هفتم •
 براي عبور از فيلترينگ اينترنت

 يلترهايدور زدن ف يبرا Socksيپراکستوانند از يز ميل نيمي، و ا

  
ق يدر نظر گرفت، که به شما امکان انتقال اطالعات مختلف، از طر

ارائه مي دهند يکي پيدا کرده و استفاده  Socksيا بايد از شرکت هاي ارائه دهنده معتبر خريداري کنيد، يا اينکه از سايت هايي که پروکسي رايگان 

http://www.sockslist.net 
http://aliveproxy.com/socks5 

http://www.xroxy.com/proxy 
http://atomintersoft.com/products/alive 

http://119.sn.cn/proxy/English/SOCKS5 

در ليست سايت هاي باال مشخص شده . که جديد است و طبيعتا بهتر

  

•
براي عبور از فيلترينگ اينترنت Socksاستفاده از پروکسي هاي 

، و ايگپ زن ير نرم افزارهاينظ يکاربرد ير نرم افزارهايوب، بلکه سا ينه تنها مرورگرها
  .استفاده کنند

در نظر گرفت، که به شما امکان انتقال اطالعات مختلف، از طر HTTPيها ياز پراکس يشرفته تريرا گونه پ Socksيها ي
 .دهديرا م) ينترنتيا يتجه دور زدن سدهايو در ن(ق تونل يمختلف و از طر

  پيدا کنم؟ Socksچگونه يک پروکسي 
يا بايد از شرکت هاي ارائه دهنده معتبر خريداري کنيد، يا اينکه از سايت هايي که پروکسي رايگان 

  :معرفي چند سايت ارائه دهنده پروکسي هاي جديد ساکس
http://www.sockslist.net

list-http://aliveproxy.com/socks5
Socks5.htm-type-http://www.xroxy.com/proxy

list-proxy/socks5-http://atomintersoft.com/products/alive
http://119.sn.cn/proxy/English/SOCKS5

  :انواع پروکسي ساکس

که جديد است و طبيعتا بهتر ۵که قديمي است و ديگري  ۴يافت مي شوند، يکي  Socksدو نوع پروکسي 
  :است ۵است و کداميک نوع  ۴است که کدام پروکسي نوع 

استفاده از پروکسي هاي 
نه تنها مرورگرها

استفاده کنند ينترنتيا

يتوان پراکسيم
مختلف و از طر يپروتکلها

چگونه يک پروکسي 
يا بايد از شرکت هاي ارائه دهنده معتبر خريداري کنيد، يا اينکه از سايت هايي که پروکسي رايگان 

 .کنيد

معرفي چند سايت ارائه دهنده پروکسي هاي جديد ساکس

انواع پروکسي ساکس

دو نوع پروکسي 
است که کدام پروکسي نوع 

http://www.sockslist.net
http://aliveproxy.com/socks5
http://www.xroxy.com/proxy
http://atomintersoft.com/products/alive
http://119.sn.cn/proxy/English/SOCKS5
http://www.sockslist.net
http://aliveproxy.com/socks5
http://www.xroxy.com/proxy
http://atomintersoft.com/products/alive
http://119.sn.cn/proxy/English/SOCKS5
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که  ۳۷۴۱۷شماره  Portو  ۶۹.۱۱۴.۲۴۲.۱۹آدرس  Ipاز کشور آمريکاست با  ۵مثال در شکل باال رديف پنجم مربوط به يک پروکسي نوع 
  ۶۹.۱۱۴.۲۴۲.۱۹:۳۷۴۱۷اينجوري نوشته مي شود 

 
  :نحوه استفاده از يک پروکسي ساکس

 يبرا يد از پراکسيخواهيد که ميست به نرم افزار خود بگوئيباي، مينترنتيدور زدن سانسور ا يبرا ياز پراکس يک نرم افزار کاربرديجهت استفاده 
  .دينترنت استفاده کنيق ايستمها از طرير سيبه سا يدسترس

انها را وادار " socksifier"ر ينظ يتوان با استفاده از نرم افزاريم يول. کنندينکرده و با آن کار نم يبانيپشت ياز پراکس يکاربرد ياز نرم افزارها يبعض
 .استفاده کنند Socksيکرد که از پراکس

 
  Socksشما براي استفاده از پروکسي  ينرم افزار کاربرد يکربنديپ

که از  يا يکاربرد يبرنامه ها. شوديانجام م HTTPيمشابه پراکس Socksياستفاده از پراکس يبرا ينرم افزار کاربرد يکربنديشتر موارد، پيدر ب
در  .دارند Socksيپراکس يبرا HTTPيپراکس يکربندينه جداگانه در کنار پيک گزيکنند معموال يم يبانيپشت Socksيپراکس

از  ي، هرچند بعضاست ينه بهتريگز Socks5شتر موارد يدر بد، که يرا انتخاب کن يکي Socks5و  Socks4ن يد بيتوانياز کاربردها م يبعض
 .کننديکار م Socks4فقط با  Socksيهايپراکس

ن يدر ا. ديکن يکربنديرا بطور همزمان پ Socksو  HTTPيدهند که هر دو پراکسيرفاکس به شما اجازه مير فاينظ يکاربرد ياز نرم افزارها يبعض
 .دهديانجام م Socksيق پراکسيدئو را از طرير ويک نظير انواع ترافيرفاکس سايشود و فايانجام م HTTPيق پراکسيمورد، مرور وب از طر

 
  Socksرفاکس براي استفاده از پروکسي يتنظيم مرورگر فا

  .ديک کنيکل OKيداده شده است، وارد کرده و رو ر نشانياز را همانطور که در تصويمات مورد نيتنظ

 
  :ديک کنيکل Options يرو Tools يدر منو. ۱

  

  :ش داده خواهد شديصفحه نما يرو Optionsپنجره . ۲
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  .ديک کنيکل Advancedيپنجره، رو يدر نوار باال. ۳

  

  .ديک کنيکل Networkزبانه  يرو. ۴

  .ديک کنيکل Settingsيرو. ۵
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  :دهديش ميرا نما" Connection Settings"پنجره رفاکس يفا

  

  .ديرا انتخاب کن" Manual proxy configuration"نه يگز. ۶

  

  :ر خواهد شديينه قابل تغير آن گزيز يلدهايف

  .ديو شماره پورت را وارد کن Socksيادرس پراکس. ۷
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"Socks v5 "يرا انتخاب کرده و روOK مقادير گزينه هاي ديگر را پاک کنيد و آنها را خالي بگذاريد، توجه داشته باشيد . ديک کنيکل
  .مطابق شکل باال

 .شده است يکربنديپ Socksياستفاده از پراکس يرفاکس برايحال، فا

 
  Socksنترنت اکسپلورر براي استفاده از پروکسي هاي يتنظيمات ا

  :نترنت اکسپلورريا يرو Socksيم پراکسيتنظ يبرا

  :ديک کنيکل" Internet Options" يرو Toolsيدر منو. ۱

  

  :ش داده خواهد شدينما" Internet Options"پنجره . ۲
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  :ديک کنيکل Connectionsزبانه  يرو. ۳

  

  .کليک کنيد Settingsنام کانکشني را که توسط آن به اينترنت متصل مي شويد انتخاب کرده و بر روي . ۴



-٨٢ - 

  

  .ديک کنيکل Advanced يد و رويرا انتخاب کن" Use a proxy server for this connection"نه يگز. ۵

  

  .دهديش ميرا نما" Proxy Settings"نترنت اکسپلورر پنجره يا. ۶

  .ديرا بر دار" Use the same proxy server for all protocols"ک يمطابق شکل زير ت. ۷

  .ديک کنيکل OK يوارد کرده و روSocks را که يافته ايد در قسمت  Portو " Proxy address to use" يآدرس پراکس. ۸
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  .شده است يکربنديپ Socksياستفاده از پراکس ينترنت اکسپلورر برايحال، ا

کنيد، مرورگر شما به حالت قبل  OKاستفاده کنيد مقادير وارد شده را برداريد و  Socksدر صورتي که نمي خواهيد از پروکسي 
  .بر مي گردد

  

  :چک کردن آي پي پس از اجراي هر برنامه فيلتر شکن جهت اطمينان از تغيير آن

خود را در يکي از سايت هاي شناسايي آي پي زير چک کنيد تا از صحت عمليات تغيير آي پي مطمئن  Ipبعد از اجراي هر برنامه فيلتر شکني حتما 
 :شويد

tp://tools.ip2location.com/ib2ht 
adress.com/ip_tracer-http://www.ip 

http://www.ipaddresslocation.org 
ipaddress.comhttp://whatismy 

سايت هاي مذکور شويد، اگر آي پي شما تغيير کرده باشد بايد در از  ييکبا مرورگر وارد پس از فعال کردن برنامه فيلترشکن خود،  براي اين کار کافيست
  .قسمت پرچم و نام کشور، نام و نشاني به غير از ايران مشاهده کنيد

  

  

  

  

 

http://www.ip
http://www.ipaddresslocation.org
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  در مواقع فيلترينگ شديد آن Socks پروکسياهومسنجر با استفاده از يورود به 

که پورتش هم  ۵ورژن  Socksيپروکس ک عدديSocksت هاي ارائه دهنده پروکسي هاي ياهومسنجر در مواقع فيلترينگ آن، از سايورود به  يبرا
  !دياهو مسنجر وارد کنيمات يافته و آن را در تنظيباشد  ۱۰۸۰

 :جديد ساکس معرفي چند سايت ارائه دهنده پروکسي هاي

http://www.sockslist.net 
list-http://aliveproxy.com/socks5 

Socks5.htm-type-http://www.xroxy.com/proxy 
list-proxy/socks5-http://atomintersoft.com/products/alive 

h/SOCKS5http://119.sn.cn/proxy/Englis 

 
اهو يمات يافته و آن را در تنظيباشد  ۱۰۸۰که پورتش هم  ۵ورژن  Socksيپروکس ک عددي Socksت هاي ارائه دهنده پروکسي هاي ياز سا

  !ديمسنجر وارد کن

  

  :ن هايمثال ا

۱۲۱.۲۸.۳۴.۶۹:۱۰۸۰ 

۲۰۷.۱۸۲.۱۵۳.۲۲:۱۰۸۰ 

  ... و

 :دير بروين مسيد به اياهو مسنجر بايدر  يوارد کردن پروکس يبرا

Messenger Menu> Perferences > Connections> Connect via proxy> Socks Proxy 

http://www.sockslist.net
http://aliveproxy.com/socks5
http://www.xroxy.com/proxy
http://atomintersoft.com/products/alive
http://119.sn.cn/proxy/Englis
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همچنين تقريباً هر روز يا هر دو روز يکبار بايد ! را عوض كنيد تا وصل شود لذا نا اميد نشويد Socksممكن است مجبور شويد چند بار پروكسي  :نكته
ثانيه بيشتر از زمان معمولي هست پس خيلي زود سراغ پروكسي  ۱۰در ضمن زمان آنالين شدن در در اين روش حدود . يك پروكسي جديد وارد كنيد

 .جديد نرويد

 

باز کردن صفحات وب فيلتر شده  ياين بخش فيلتر شده اند و سايت فيلترشکن برااگر آدرس هاي داده شده در ++ 
وارد سايت هاي فيلتر  براي يافتن وب پروکسي هاي تر و تازه استفاده کنيد تا با کمک آنها بتوانيد خوان هشتمد،ابتدا از يندار

  .شده شويد

  

 اگر در ثريا هم باشد، عدالت و آزادي

  ...بدان دست خواهند يافت  سرزمين ايران مردان و زنان
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 :خوان هشتم •
 يافتن وب پروکسي هاي تازه و فيلتر نشده

باز هم .... عبور از فيلترينگ دسترسي پيدا کنيد اگر آدرسهايي که در باال داده شد همگي فيلتر بودند و شما نتوانستيد به برنامه هاي معرفي شده براي 
نشده اند تا توسط اين  که هنوز شناسايي و فيلتر بهترين کار اين است که به دنبال سايت هاي پروکسي تازه باشيد. هيچ زماني نا اميد نشويد اميد هست،

راه ديگر هم اين است که به دوستان خود در خارج از کشور يا آنهايي که  .پروکسي هاي جديد وارد سايتهاي فيلتر شده شويد و به هدف خود برسيد
  .ل براي شما ارسال کنندمطمئن هستيد برنامه فيلترشکن مورد نظر شما را دارند ايميل بزنيد و از آنها بخواهيد تا فيلترشکن از طريق ايمي

 

 :چند روش براي يافتن سايت هاي پروکسي تازه

  !براتون بفرستند) پروکسي(ايميل بزنيد به راديو فردا تا آدرس سايت فيلترشکن  -۱

که متعلق به کشور آمريکاست هر روز پروکسي هاي جديدي ميده که با اونها مي توانيد به سايت هاي فيلتر شده وصل بشويد و اطالعات  راديو فردا
و از اونها بخواهيد که شما را عضو خبرنامه راديو فردا کنند  info@radiofarda.comکافيست يک ايميل بزنيد به . دريافت کنيد

اينجوري شما هر روز با . امه الکترونيکي پروکسي هاي جديد براي مقابله با فيلترينگ اينترنت منتشر ميشهکه هر روز در اين خبرن
از سد  دريافت آدرس پروکسي جديد در ايميلتون وارد سايت پروکسي راديو فردا مي شويد و آدرس سايت فيلتر شده خودتون را در اون وارد مي کنيد و

  !فيلترينگ عبور مي کنيد

رس پروکسي هاي جديد و هفتگي صداي آمريکا را هم مي توانيد از اين آدرس هر روز دريافت کنيد و به دوستانتان ايميل آد -
  :کنيد

http://www1.voanews.com/persian/programs/proxy 
 
  Glype Proxyپايه اسکريپت  ليست روزانه پروکسي هاي جديد بر -۲

بروز مي شود و شما مي توانيد آدرس سايتهاي  Glype Proxyيک ليست از سايت هاي فيلترشکن هر لحظه در سايت رسمي ارائه دهنده اسکريپت 
يادتون باشه اين ليست سايت هاي فيلتر شکن . فيلترشکن معرفي شده در آن را براي عبور از فيلترينگ و باز کردن سايت هاي فيلتر شده استفاده کنيد

 :آنها هم مثل شما صفحات فيلتر شده را باز کنند جديد را که هنوز فيلترنشده اند و کار مي کنند را براي دوستان خود نيز ايميل کنيد تا

http://list.glype.com 
  

  

  

mailto:info@radiofarda.com
http://www1.voanews.com/persian/programs/proxy
http://list.glype.com
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  !عضو گروه هاي زير در گوگل يا ياهو شويد تا پروکسي هاي جديد روزانه براي شما هر روز ايميل شود -۳

 :براي ارسال روزانه پروکسيگوگل نمونه گروه هاي  - 

proxies-web-http://groups.google.com/group/daily 
network-proxy-http://groups.google.com/group/hostcloak 

proxies-http://groups.google.com/group/fresh 
 :گروه هاي ديگر در گوگل را که مخصوص معرفي پروکسي هاي روزانه هستند مي توانيد از طريق زير پيدا کنيد

p://groups.google.com/groups/dir?lnk=srgmb&q=daily+proxyhtt 
 :براي ارسال روزانه پروکسيياهو نمونه گروه هاي  - 

http://tech.groups.yahoo.com/group/proxytoday 
http://tech.groups.yahoo.com/group/ProxyRoxy 
http://tech.groups.yahoo.com/group/webprivacy 

 :هاي روزانه هستند مي توانيد از طريق زير پيدا کنيد گروه هاي ديگر در ياهو را که مخصوص معرفي پروکسي

http://groups.yahoo.com/search?query=daily+proxy 

 
ان هم ارسال کنيد تا آدرس پروکسي هاي جديدي که پيدا مي کنيد و مطمئن هستيد هنوز فيلتر نشده اند را مدام براي دوستانت

  .آنها هم به مانند شما از شر فيلترينگ خالص شوند و به فرشته مهربان آزادي برسند

د که برنامه يدارند بخواه ينترنت آزاد دسترسيکه در داخل کشور هستند و به ا ييا آنهاياز دوستانتان در خارج از کشور  -۴
  .شما ارسال کنند يل برايميق ايلترشکن مورد نظرتان را از طريف يها

  .دوستانتان هم از طريق ايميل ارسال کنيد يکند در اختيار داريد آن را برا يکه درست کار م ياگر برنامه فيلتر شکن

 

  

 اگر در ثريا هم باشد، عدالت و آزادي

 ...بدان دست خواهند يافت  سرزمين ايران مردان و زنان

  
  
  
  
  
  

http://groups.google.com/group/daily
http://groups.google.com/group/hostcloak
http://groups.google.com/group/fresh
http://tech.groups.yahoo.com/group/proxytoday
http://tech.groups.yahoo.com/group/ProxyRoxy
http://tech.groups.yahoo.com/group/webprivacy
http://groups.yahoo.com/search?query=daily+proxy
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 :خوان نهم •
  به يدسترس يگر برايچند روش ساده د

 لترشکنياز به فيلترشده بدون نيف يت هاياطالعات سا 
  RSSاستفاده از  -۱

 
به   خبرخوان. ديداشته باش يخود دسترس) News readers(  د به مطالب آنها در خبرخوانيتوان يم يخبر يت هايسا RSSق دنبال کردن ياز طر
ند که بر يگو ياز خبر م يبه شکل يد خبريف. اند ساخته شده News feedا ي يخبر يدهايش دادن فيافت و نمايدر يشود که برا يگفته م ييابزارها

  .م شده استيداشته باشد تنظ ينکه فرم خاصيبدون ا) Atomو  RSSمانند (مشخص  يياساس استانداردها
دهند، شکل خام آن را  يوب نشان م يها صفحهدر  ينکه مطالبشان را بصورت عاديها بجز ا و وبالگ يخبر يها تيسا از وب ياريتر بس به زبان ساده

 ي لهيگذارند تا بتوان به وس يار ميسنده و موضوع آن، در اختيخ، نويتار ي درباره ياطالعات اضاف يمطلب و کم ي تر و خالصهيک تيهم، متشکل از 
 .ها به آنها دست رساند خبرخوان

 
  :شوند يم ميها به دو دسته تقس خبرخوان

ن ياشکال ا. ت مورد نظر را دارنديسا م به وبياز به وصل شدن مستقين يخبر يدهايخواندن ف يشوند و برا يوتر خودتان اجرا ميکامپ ياول که رو ي دسته
ن يافتن اي ين حال برايبا ا. (ابديآن دست  يد خبريتواند به ف يعتا خبرخوان نميلتر شده باشند، طبيف يتيسا ن است که اگر وبيها ا دسته خبرخوان

 .)ديبگرد RSS readerها در گوگل دنبال  خبرخوان

ن دسته يا). شوند يمحسوب م Web applicationيتر نوع قيکه به اصطالح دق(شوند  يگر اجرا ميت ديسا ک وبييکه از رو ييدوم آنها ي و دسته
 ،Google Reader مانند ييها تيسا بتوان به و ينمونه م يو براد يآ يمقابله با سانسور به کار م يها هستند که برا از خبرخوان
Feedster ،Bloglines  وYahoo يست نشانيها کاف تيسا ن وبيدر تمام ا. اشاره کردRSS که  يد و در صورتيت سانسور شده را وارد کنيسا وب

 .ديداشته باشد، مطالب آن را بطور مرتب دنبال کن يد خبريت فيسا آن وب

  

 که فيلتر شده اند يمطالعه آسان مطالب سايت هاي يبرا فيد چيست و نحوه استفاده از فيد

نترنت يتواند گشت و گذار شما را در ا ياست که م يا ياند، فناور هم ترجمه کرده» هيخبرما«ا ي» خوراک« يکه آن را در فارس  feedديف يفناور
 .ت و وبالگهاستيسا يها ن اخبار و نوشتهيع و بدون دردسر به آخريسر يدسترس يبرا يد راهيف. متحول کند

د شد و در يمان نخواهيد، مطمئنا پشيبا آن کن ييک روزتان را صرف آشناي يگرد د و وقت وبين نوشته را بخوانيد، ايکرد يد استفاده نمياگر تا به حال از ف
  !د کردياد خواهي يکيد به نيد آشنا شديکه در آن با ف ينده از روزيآ
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  !م؟يد بخوانيد فيچرا با

ا ي ياست و اخبار روز، پزشکيا مثال در مورد سين اخبار روز دنيا از آخريد و يشه مطالب چند وبالگ به خصوص را بخوانيد هميد که دوست داريتصور کن
ر يگ وقتست و ين کار چندان ساده نيا. ديد کنيباز يخبر يها تيها و سا ن وبالگيد که هر روز از همه اين کار مجبور هستيا يبرا. ديمطلع باش يفناور
 !روز شده باشد ست که وبالگ مورد نظر شما بهيد و تازه اصال هم معلوم نينيبنش ينترنتيدر انتظار باز شدن صفحات ا ياديد هر روز زمان زيشما با. است
 .شود يار ساده ميها بس ها و وبالگ تيد، مرور مطالب تازه سايبه کمک ف. ديآ ياست که به کار شما م يزيقا چيد دقيف

  م؟يد نترسيفاز 

ر واهمه ييآنها از تغ. خورد و بس يوتر ميکامپ يها د، فقط به درد خورهيکنند که کار کردن با ف يخورد، با خودشان فکر م يد به گوششان ميها تا اسم ف يليخ
با آن،  ييد به تحمل زحمات آشناياز فد استفاده ياست و فوا يز دشواريشان، چ يميقد يگرد د و ترک عادات وبيکنند که خو کردن به ف يدارند و تصور م

 .د بهره ببردياز ف يتواند از فناور ياز خود ميکه باشد به تناسب ن يا الت و در هر رشتهيان تحصيکه هر کس با هر م يدر صورت! ارزد ينم

  م؟يد بخوانيم و فيد استفاده کنيچطور از ف

ت است، يد سايماند، ف يم يکه باق يزيم، چيبگذار يت را باقيد هر سايو فقط مطالب جد ميت را حذف کنيغات هر سايو تبل يکياگر لوگو و اضافات گراف
 .ها هست ها و وبالگ تيد، نسخه فقط متن سايگر فيبه عبارت د

ا يدخوان ين همه فيبا ا. ديبخوانلتان يميق ايد را از طرينکه فيا ايد يبخوان ييها د را با نصب برنامهيد فيتوان يشما م. اد هستنديز يليد، خيخواندن ف يها راه
از مردم به  يشتريدهند که روز به روز تعداد ب يدارد و آمارها هم نشان م ياديت زيها محبوب دخوانيان في، در مGoogle Readerخبرخوان گوگل 

 .آورند يم يرو  Google Readerاستفاده از 

  م؟يدر بخوانيدها را با گوگل ريحاال چطور ف! خوب

 .ديدر بخوانيدها را با گوگل ريف يد به راحتيتوان يد، ميکن ير را قدم به قدم طيزاگر مراحل 

نترنت اکسپلورر داشته يکند که ا ينم يدر استفاده کرد، تفاوتيتوان از گوگل ر يج ميرا يبا همه مرورگرها :ديخود را باز کن ينترنتيمرورگر ا -۱
د يم داد، متوجه خواهيکه بعدا خواه يحاتيبا توض .ميکن يه ميرا به شما توص رفاکسيفان همه استفاده از مرورگر يبا ا! رفاکسيا فايا کروم يا اپرا يد يباش

  :ديدانلود کن نجاياد از يتوان يرفاکس را ميمرورگر فا. ميده يح ميرفاکس را ترجيشد که چرا فا

US/firefox-http://www.mozilla.com/en  

 :ديبرو گوگل ريدربا مرورگرتان به  -۲

http://www.google.com/reader  

 :از اينجا. ، فقط چند دقيقه طول ميکشد تا يکي براي خود ايجاد نمائيدايد تا به حال حسابي در گوگل براي خود حساب باز نکرده اگر

http://mail.google.com/mail/signup 

 

http://www.mozilla.com/en
http://www.google.com/reader
http://mail.google.com/mail/signup


 

ها مورد نظرتان را به  وبالگ ها و تيد سايد آدرس فيم که بايد
 :دين کارها را انجام دهياز ا يکيت يک سا

د، يمورد نظرتان، دقت کنت يدر سا. د کرديدا خواهيت را پيد ساي

 

که  يد و به صورتيکن يها به آن اشاره دارند را کپ نکيا لير ين تصاو

ت يد سايکون فيد، آيد، به نوار آدرس توجه کنيکن يا اپر استفاده م

 

آدرس  يبه جا )يمرحله بعد( ۴است در مرحله  يکاف. دا کنديتان پ

 .ديدر بشويد تا وارد گوگل ريو پسورد خودتان را بده

ديرس يا حاال به مرحله :ديدا کنيا وبالگ مورد نطر را پيت يد ساي
ک سايد يدا کردن آدرس فيپ يدا کرد؟ برايد را پيد آدرس فياما چگونه با. ديدر بده

يف يت آدرس خروجيد، در صفحه سايا وبالگ مورد نظرتان برويت يشما اگر به سا
 :نيمثل ا يريا تصاوي، خوراک RSSد، يمثل ف ي

ن تصاويرا که ا ياست، آدرس يد، کافيدا کرديپ ييزهاين چيخورد؟ اگر چن ي
 .ديدر کنيم گفت وارد گوگل ر

ا اپر استفاده ميرفاکس يد، اگر از مرورگر فايدا کنيت را پيد سايد، فيتوان يگر هم ميک روش د
 .ديت برسيد سايد و به فيک کنيگون کلين آيا ياست، رو يکاف. ديد ديرا در آنجا خواه

تان پيد را برايتواند به صورت خودکار، آدرس ف يم ياديدر هم در موارد زيخود گوگل ر
 .ديدر بدهيد، آدرس وبالگ را به گوگل ر

و پسورد خودتان را بده ينام کاربر

يآدرس ف -۳
در بدهيگوگل ر

شما اگر به سا-الف 
يد که کلماتينيبب

يبه چشمتان م
م گفت وارد گوگل ريخواه

ک روش ديبا  - ب
يرا در آنجا خواه

خود گوگل ر -ج
د، آدرس وبالگ را به گوگل ريف



-٩١ - 

 :ديک کنيکل  Add a Subcriptionيدر و در قسمت باال رويم، در ستون سمت چپ گوگل ريدر بدهيد را به خورد گوگل ريد فيحاال با -۴

 

د يتر آدرس ف نکه سرراستيا ايد بگردد و يدر دنبال آدرس فيد تا خود گوگل ريت را وارد کنيد آدرس سايتوان ين کادر ميشود، در ا يظاهر م ين کادريچن
 :ديرا وارد کن

 

 .ديصبر کن يد و کميک کنيکل  Add يحاال رو

در يها تازه به صورت خودکار وارد گوگل ر و پست يها ن به بعد نوشتهياز ا. ديا داده شتر کار را انجاميد و قسمت بيا ت مورد نظر شدهيد سايشما مشترک ف
 .ديمطالعه کن يد آنها را به راحتيتوان يشوند و شما م يم

ها و  تيسا د همهيد مشترک شدن فيشا! قبول دارم. ديمورد عالقه خودتان انجام بده يها ها و وبالگ تيگر سايد يح دادم برايرا که توض يحاال مراحل
د، يجه کار فکر کنير باشد، اما به نتيگ شما در مرورگرتان قرار دارند، در روز اول وقت يها يست عالقه منديانا در ليد و احيکه دوست دار ييها وبالگ
 !ديکن ييجو  نه خودتان صرفهيو هز يد در وقت و انرژيتوان يم يبعد يزان در روزهايد که چه ميتصور کن

 :ميکن يرا با هم بررس يشتريات بيزئد جييايحاال ب

ز مرتب يد تا همه چيده يجدا قرار م يها مختلف را پوشه يها ليوترتان، فايهمان طور که در کامپ :ديجدا قرار بده يها تان را در پوشهيدهايف
مثال . ديدها را مطالعه کنيمنظم ف يليد خيتوان يکار من يبا ا. دينيجدا بچ يها تان را در پوشهيدهايخوب است که ف يليتر باشد، خ دا کردنش راحتيباشد و پ
پوشه اخبار  يک روين کار با کليبا ا. ديگر قرار بدهيرا در پوشه د يفناور يها د وبالگيک پوشه و فيرا در  يخبر يها تيد همه سايد فيتوان يشما م
 .د کرديپوشه اخبار روز، فقط اخبار را مطالعه خواه يک رويوه مشابه با کليد خواند و به شيرا خواه يفناور يها ن پستي، شما آخريفناور

 :ديک کنيکل  Feed Settingيد، روين کار بعد از مرحله اشتراک هر فيا يبرا
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 :ديانتخاب کنآن  يبرا يد و ناميد درست کنيک پوشه جدي، New Folder يک رويحاال با کل

 

دتان يدرست شده و ف يديند که پوشه جديب يد، ميدر نگاه کنيحاال اگر به ستون سمت چپ گوگل ر .دشو يک پوشه ميد مورد نظرتان وارد ين کار، فيبا ا
 :داخل پوشه قرار دارد

 

است  يدها کافيمطالعه هر دسته از ف يکنند و برا يدا ميتان سرو سامان پيدهايمتناسب، ف يها گر و درست کردن پوشهيدها ديف ين کار برايبا تکرار ا
 .ديک کنيدر کليپوشه آنها در ستون سمت چپ گوگل ر يرو

  نم؟يشوند، چه کار کنم که فقط مطالب تازه را بب يده ميام، دوباره د که قبال مطالعه کرده يدر مطالبيدر گوگل ر :سؤال

 :ديک کنيکل  new items يرو: پاسخ

 

  از کجا بفهمم که چند مطلب خوانده نشده دارم؟ :سوال

مطلب تازه باشد، به صورت بولد  يحاو يدين اگر فيهمچن. ک عدد مشخص استينشده، به صورت  د، تعداد مطالب خواندهيپوشه و هر فدر کنار کنار هر 
  .است ين صورت فونت آن معمولير ايشود، در غ يده ميد

 ا سر فرصت آنها را بخوانم؟ينده بتوانم دوباره به آنها مراجعه کنم و يکه در آ يره کنم، طوريخودم ذخ يچگونه مطالب جالب را برا :سؤال
 :دار کردن مطالب جالب وجود دارد ستاره يبرا يا نهير هر پست، گزيدر قسمت ز: پاسخ
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 Starred items يک بر رويکلد با يا دار کرده را که آنها را ستاره يمطالب جالب يد کليتوان يشما م. شود يدار م ستاره، مطلب ستاره يک بر رويبا کل
 :دينيبب

 

توانند آن مطلب را در  يد، ميکن يک چت ملکه با آنها در گوگل تا ير هر مطلب، کسانيدر ز  Shareيک بر رويبا کل :به اشتراک گذاشتن مطالب
اشتراک گذاشته توسط آنها را  د توانست مطالب بهيخواه  Friend’s shared itemsيک رويمتقابال شما هم با کل. ننديدر خود ببيگوگل ر

 .دينيبب

ا يتان جالب بوده يد که چرا مطلب برايسيمثال بنو. ديدر مورد هر مطلب اظهار نظر کن يد مختصريتوان ي، مshare with note يک بر رويبا کل
  .دينين نظرات شما را در کنار مطلب ببيتوانند ا يدوستان شما م. ديسنده مخالف هستينکه مثال با نظر نويا

 

  !شد فونت را تاهوما کرد يکاش م. کوچک است يلياندازه فونت خ. در را دوست ندارميفونت و ظاهر گوگل ر: سؤال

. ر دادييل خود تغيک صفحه را به ميظاهر  يشود به راحت يرفاکس ميبا کمک فا! ديرفاکس استفاده کنيم از فايه کرديد به شما توصيآ يادتان مي :پاسخ
 :ديد انجام بدهيکار با۲د، يداشته باش يباتر و خواناتريدر زير نکه گوگليا يبرا

 :دينصب کن »شيلياستا«ا افزونه را به نام ي يک برنامه کمکيد و يبرو اينجابه  –الف 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2108 

 :ديکنکليک   Add to stylishي، رواين صفحهش بعد از رفتن به يلينصب استا يبرا

 

 :ديک کنيکل  Installيد و بعد رويصبر کن يمشود، ک يظاهر م يا پنجره

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2108
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 :ديک کنيکل  Restart Firefox يل نصب، رويبعد از تکم

 

 .ديحاال به مرحله ب برو. رسد يش به اتمام ميليرفاکس، نصب افزونه استايبعد از باز شدن مجدد فا

 :ديک کنيکل  Load in stylishد ويبرو اينجابه  - ب

http://userstyles.org/styles/2375 

 

 :ديک کنيکل save يشود، رو يکه ظاهر م يا حاال در پنجره

 

 !در شما کامال خوانا شده استيرسد و گوگل ر يکار به اتمام م

http://userstyles.org/styles/2375
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نان داشته يد، اطميد نترسياز ف. است يباال کاف يانجام دادن همه کارها يک روز براي يگرد د که اختصاص دادن زمان وبيمطمئن باش :يانيسخن پا
 يکه نوشته شد، تنها حاو ييراهنما. ديد کنارش بگذاريتوان يد گرفت که نميد خو خواهيد، چنان با فيدر و فيد که بعد از چند روز کار با گوگل ريباش

د وجود يمطالعه ف يهم برا يگريد يها دارد و به عالوه راه يشتريات بيدر جزئير کار با گوگل .در بوديد و گوگل ريکار با ف يبرا يتر و ضرور مطالب مهم
 .د استيشما با ف يمقدمات ييآشنا يشتر براين راهنما بيا. دارد

  :معروفبسيار  يت خبريسادو  RSSآدرس 
http://balatarin.com/links/rss 

http://donbaleh.com/rss/popularRecent 

  سبزنامه -۲

 !ديخبر از همه جا نباش يد تا بيتان داشته باش ليميد در ايتوان يرا م» نيباالتر«ر يمهم نظ يت اطالع رسانيچند سا ي ، خبرنامه»سبزنامه«ت يبه کمک سا

ت ين سايآورد و اخبار ا يل فراهم ميميق ايلتر شده اند را از طريران فيکه در ا يخبر يت هايافت خبرنامه سايسبزنامه امکان در !ست؟يو اما سبزنامه چ
. ديرا پر کن يا فرميد يبازد يتيست از وبساين يازيعضو شدن در خبرنامه ن ين است که برايسبزنامه ا ياصل يژگيو. کند يل شما ارسال ميميها را به ا

ک يست که يت در آنها کافيسبزنامه و نحوه عضو يست کامل خبرنامه هايافت ليدر يبرا. شود يل انجام ميميک ايمراحل عضو شدن با ارسال  يتمام
  .ديبفرست help@sabznameh.comبه  يل خاليميا

ارسال  radiofarda@sabznameh.comس به آدر يل خاليميک ايست يد، کافيوفردا شويراد ي د مشترک سبزنامهيخواه يمثال اگر م يبرا
ن يبا انجام ا. ديکن Replyرا “ يبل” ي ت کلمهيد عضويخواهد تا جهت تائ يد گرفت که از شما ميخواه يليميت، ايد عضويتائ يقه برايبعد از چند دق. ديکن

 .ديافت کنيتان در ليميد در ايتوان يوفردا را بصورت روزانه مين پس شما اخبار راديکار، از ا

  :کنند عبارتند از يم يبانيکه تاکنون از سبزنامه پشت ييها تيساآدرس ايميل 

subscribe@balatarin.com 
radiofarda@sabznameh.com 
bbcpersian@sabznameh.com 

norooz@sabznameh.com 
koocheh@sabznameh.com 

khodnevis@sabznameh.com 

  :ديافت کنيل خود دريميان را در يت باالتريسا ينک هاين ليداغ تر -۳

بعد . ديارسال کن subscribe@balatarin.comبه آدرس  يل خاليميک ايست يد، کافين شويت باالتريداغ سا ينک هايد مشترک ليخواه يگر ما
ن کار، از يبا انجام ا. ديکن Replyرا “ يبل” ي ت کلمهيد عضويخواهد تا جهت تائ يد گرفت که از شما ميخواه يليميت، ايد عضويتائ يقه براياز چند دق

د که به اين يق کنيز تشويان خود را نيدوستان و آشنا. ديافت کنيتان در ليميد در ايتوان ين را بصورت روزانه ميباالتر يها نکين ليتر ن پس شما داغيا
 .ن شونديل بفرستند و عضو خبرنامه باالتريميآدرس ا

 :ر از فيلترينگ را از اينجا دريافت کنيدترفندها و روشهاي خالقانه ديگر براي عبو -۴

circumvent,97.html-to-tricks-https://www.sesawe.net/Simple 

 .کنيدمخصوصا روشي که از طريق ارسال ايميل مي توانيد به محتواي سايت مورد نظرتان دسترسي پيدا 

  

http://balatarin.com/links/rss
http://donbaleh.com/rss/popularRecent
mailto:help@sabznameh.com
mailto:radiofarda@sabznameh.com
mailto:subscribe@balatarin.com
mailto:radiofarda@sabznameh.com
mailto:bbcpersian@sabznameh.com
mailto:norooz@sabznameh.com
mailto:koocheh@sabznameh.com
mailto:khodnevis@sabznameh.com
mailto:subscribe@balatarin.com
https://www.sesawe.net/Simple
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  :کسب اطالعات بيشتر جهت عبور از فيلترينگ اينترنت

 :جهت کسب اطالعات بيشتر درباره انواع روشهاي عبور از فيلترعبور از فيلترينگ اينترنت،  يانجمن تخصص> ==

filter.com/forum-http://www.no  

 filter.com/censor/list_all.htm-http://www.no :نوفيلتر لترينگ سايتکليه مقاالت عبور از في> ==

  
 ...بدان دست خواهند يافت  سرزمين ايران مردان و زنان اگر در ثريا هم باشد، عدالت و آزادي

 ما پيروزيم

 عبور از فيلتر مجهز باشيدابزار متفاوت براي  ۳همواره به 

 .تا در صورت کار نکردن يکي بتوانيد از روش جايگزين فيلترينگ را دور زده تا هميشه آنالين و به دور از سانسور باشيد

 :ايراني هاي عزيز توجه فرماييد

 !ديکاغذ بکوشو ايميل نترنت در گسترش اخبار جديد از طريق يپس عبور از فيلترينگ ا •

د، ولي بدانيد که صدها هزار نفر هنوز يدا کرده اينترنت گذشته ايد و به اخبار جديد و بدون سانسور در اينترنت دسترسي پيسد فيلترينگ اشما که خود از 
ظهور گر بار شاهد يکنواخت رشد کند تا ديکدست و يط حساس ين شرايد در ايجامعه ما با. ندارند ينترنت دسترسيا اصال به اينگ هستند يلتريگرفتار ف

   و مرتب کنيد و يسيکمترين کاري که مي توانيد بکنيد اين است که اطالعات جديدي را که به دست مي آوريد خالصه نو .ميدر آن نباش يکتاتوريد
اخبار جديد و بدون دارند از طريق ايميل ارسال کنيد تا آنها هم بتوانند مثل شما به  ينترنت دسترسيابتدا آنها را براي دوستان و آشنايان خود که به ا

ن خبرها يد، در گسترش ايبه اخبار جد ينترنت و دسترسين است که پس از عبور از فيلترينگ اياما  يله بعد تقاضاحدر مر .سانسور دسترسي داشته باشند
ق ممکن آنها را در سطح يطرو به هر د يدر قالب شبنامه يا اعالميه کوچک بکوش کاغذو نيز چاپ اخبار جديد با پرينتر بر روي ايميل از طريق 

  .ديکوچک پخش کن يجامعه مخصوصا در روستاها و شهرها

  

  آزاديباد زنده 

http://www.no
http://www.no
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  يعمل يروش ها
 ت ماهوارهيپاراز مقابله با

 راه هايي كه كمي هزينه را به دنبال دارد اما عملي تر است •

 .است) X-Cruiser, EuroStar, Arisat(نوع پيشنهاد شده . هزار تومان است ۶۵تا  ۳۵كه قيمت آن بين رنج ) offsat(خريد ديش آفـست  - 

  :تصوير اين ديش

  

) X-Cruiser(و ) Premium HD(دو نوع پيشنهاد شده . هزار تومان دارند ۱۸هزار تومان تا  ۱۰هاي نويز گير كه قيمتي بين  LNBتهيه كردن  - 
كه اكثرا آنها را به (تري  پايين Noise Figureهاي قدرتمند و با LNBقبل از هر چيزي پيشنهاد ميكنم در صورتي كه براي شما مقدور باشه، از . است
 .استفاده كنيد X-Cruiserو يا  Premium2،PremiumHD: مانند) شناسند ضد پارازيت مي LNBنام 

 دنبال دارد راه هايي كم هزينه كه تالش شما را به •

اگه خيلي نزديك هستيد تقريبا . كه مي تواند يك برج مخابراتي، يك مناره بلند مسجد و يا دفتر بسيج باشد. اول از همه منبع پارازيت را كشف كنيد - 
ين شرايط رو نداريد با راه هاي زير اما اگه ا. طبقه به باال نبايد خيلي اميد به رفع پارازيت نداشته باشيد ۴متريش و ساختمان شما هم بلنده تقريبا  ۵۰

  .پارازيت رفع مي شود
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مثال در چهار . ديـش انتخاب کنيت کردن ديف يت را داشت براين پارازيرا که کمتر ييد و جايبام را تست کن يه قسمتهايت کليدر هنگام اوج پاراز - 
 .ين ديش و منبع پارازيت قرار گيردامتحان كنيد، طوري كه ب) قسمتي كه واسه راه پله باال اومده(طرف خرپشته 

 
استخر بال استفاده . ت مسدود شوديک سمت حداقل پارازيباشد که از  يا کولريوار يا ديک طرفش يد که تا حد ممکن در يقرار ده ييش را در جايد - 

 .تراسي كه جلوي امواج را نگيرد هم همينطور. بهترين مكان است

 
ن قرار گيرد و حتي در صورت يزم يد که کابلتان تا حد ممکن کمتر رويکن يد و سعيو از جنس مناسب استفاده کن ييك تکه و بدون پارگ ياز کابلها - 

 .ديهوا عبورش بده يامكان از رو

 
 .ابديين انتقال ميق زمينکه نصف امواج مزاحم از طريل ايد به دليو صاف قرار ده يکيق پالستيک عايش ير ديدر ز - 

 
ت يد که مقدار پارازينيب يم ين ناباوريدر ع يول %۶۵اد مثال بشه ين بييگنال پايدونم امکان داره قدرت سيد مير دهييتغ ياندک ش رايد ييله بااليم - 

 .ديشو يک تر ميت نزديق تر باشد به مرکز و قلب پارازيش دقيرا هر چه ديد زياد فکر قدرت باال نباشيت زيشه، در پارازيکمتر م

 
ار کمتر از بام يتش بسيخود پاراز يد چون به خوديش را در بالکن نصب کنيد حتما ديش را در اونجا داريط قرار دادن ديد و شرايداراگر در منزل بالکن  - 

  .تر است ين تر باشد بهتر و عاليياست بخصوص که هر چه سطحش پا
 

 ت ماهوارهيمقابله با پاراز يروشها •

مختلف  يشود و هر چقدر هم که از راهها ياز طرف ماهواره ها م يارسال يگنالهايمختلف باعث بروز اختالل در س يز توسط دستگاههايارسال نو
  .ميرس يگنال سالم نميم بازهم به قدرت سين اختالالت استفاده کنياز ا يريجلوگ يم برايبخواه

  
  :ز استفاده کردياز نو يريجلو گ يشه برايکه م ياز کارها

ن مثل داخل ين تر از سطح زميپائ ييبعنوان مثال مکانها. م که از امواج مزاحم مصون باشهيقرار بده يش هست که آن را در محليد يياز همه جابجا - ۱
  ).افت کنهيماهواره را در يگنالهاياون باز باشه و بتونه س يکه جلو يالبته به شرط(ا استخر يباغچه 

ش ارسال بشه کار يز از روبرو به طرف دياگر نو. ش برخورد نکنندياند به ديش مياز اطراف به سمت دم تا امواج مزاحم که يش را بپوشونيدو طرف د - ۲
  .شه انجام دادينم يخاص

  )گناليش قدرت سيافزا(ت يز و پارازيمقابله با نو يراهها •

  ت کننده هاياستفاده از تقو) ۱
 Lienو يا  IN - Leine Amplifierتوجه کنيد که فقط . رسيور منتقل ميکند Receiverدسيبل امواج را تقويت کرده و به  db ۲۰تقويت کننده تا 

- IN Amplifier را براي اين کار ميتوانيد استفاده کنيد.  
  .ولت باشد ۱۸ولت است، بايد تقويت کننده هم بيشتر از  ۱۸شما بيشتر از  Receiverونر ياگر خروجي ت
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  يومينيل آلومياستفاده از فو) ۲
كه بسمت ديش است بسته نشود  LBNبپيچيد بصورتي كه جلوي  LNBفويل آلمينيومي را دور . مي باشد LNBيچيدن فويل آلومينيومي بدور راه ديگر پ

  .و لبهاي فويل را بسمت بيرون مانند پره درست نمائيد البته اينكار فقط ممكن است تعدادي كانال را بدون اختالل درست نمايد
  :يب.ان.دور ال يومينيل آلوميواستقرار ف يعکس از چگونگ

  
اوقات اختالالت،  يچراکه گاه. دينان حاصل کنين اختالالت اطميت بودن اي، از پارازيماهواره ا يافت شبکه هايدر ابتدا پس از مشاهده اختالالت در در

ص يتشخ يت را از مشکالت فنيد پارازيتوان يم يافتيگنال درياما با مشاهده درصد س. ل استين قبياز ا يا مشکالتيش و يق ديم نبودن دقياز تنظ يناش
  .ديده
ش از آن، يبطور مثال اگر شما پ. وسته در نوسان استييابد و پ ير مييشما مرتب تغ يافتيگنال دريکند درصد س يش شما اثر ميت بر ديکه پارز يزمان
مثال ممکن است . کند ير مييتغ ۹۰ن صفر تا يگنال شما مرتبا بيقدرت ست ياز پاراز يد هنگام اختالالت ناشيکرد يافت ميدر%  ۹۰را با قدرت  يگناليس

  ...بازگردد%  ۹۰صفر شده دوباره به  يپرش کند و لحظه ا%  ۴۰بعد به  يه ايباشد و ثان ۸۰% يلحظه ا
  .دياستفاده کن يومينيل آلوميفود از روش يتوان يد ميت بودن اختالالت مطمئن شديکه از پاراز يهنگام

  :ن روشيم در انکات مه
  .ديگنال را چک کنيوسته سيد و پيشود انجام ده يت فرستاده ميکه پاراز ين کار را در ساعاتيشود که ا يشنهاد ميجه مطلوب پيدن به نتيرس يبرا - ۱
  .ر نکندييش شما تغيم ديل تنظيدن فويچيد که هنگام پيدقت کن - ۲
  .کند يم يريجلوگ) نديب يش را ميد LNBکه  ييجا يعني(شما  LNBاز اثر کردن امواج مزاحم بر چشم  يومينيل آلوميد که فويتوجه داشته باش - ۳
  .از ماهواره را قطع نکند يافتيگنال دريکه س ييبلندتر باشد بهتر است البته تا جا LNBهرچه لبه دور چشم  - ۴
  .رديگ يله را ميسه م ير رويتصول مانند يل هستند، لبه فويران که سه ميمتداول بازار ا يش هايدر د - ۵
  .ديريش فاصله بگيگنال از مقابل ديهنگام چک کردن قدرت س - ۶
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د با يتوان يده است و حاال ميان رسيد و نوسان متوقف شد کار شما به پايگنال را مشاهده کرديل هر زمان که ثابت شدن درصد سيو پس از بستن فو
  .ر نکندييتغمات آن يد تا تنظيل را ثابت کنينوارچسب فو

  
  يفلز يها يا قوطي يومينيآلوم ياستفاده از تور) ۳

کانال مورد نظر پارازيت زده تنظيم کنيد،  يآنتن خود را رو. يک تکه توري آلومينيم تهيه کنيد و يا قوطي کوال، کمپوت تهيه کرده و دو سر آن را ببريد
ببنديد و حرکت دهيد، در ابتدا احتماال فقط صدا داشته باشيد و يا فقط تصوير، در اين مسير، بمانيد و با  LNBرا که درست کرده ايد روي  يحاال فيلتر

  .لتر را به زمين وصل کنيد امکان حذف پارازيت بيشتر ميشودياگر سيم ف. لتر به صدا و تصوير مناسب ميرسيديحرکت دادن يواش ف
  .صل ميکنند را ايزوله کنيد و در صورت امکان از کابل بلند استفاده نکنيدو LNBتوجه کنيد رابطهاي فلزي که کابل را به 

الزم نيست دقيقا به . تيز آن باعث ميشود که راحتتر پارازيتها را جذب کنند ينکنيد، لبه ها يکه تهيه کرده ايد را صافکار يو يا تور يدقت کنيد که قوط
  .ندارد يباشد، کمي بزرگتر از آن هم ايراد LNBاندازه قطر 

نصب ميشود، ميتواند  يو يا تور يکه به قوط يسيم. حرکت داد Lnbبايد متحرک باشد و بتوان آن را به عقب و جلو  يو يا تور يدر تنظيمات اوليه قوط
لتر يرا که به ف يقو يبسته ميشود، اين سيم امواج پارازيت  Lnbبا فاصله زياد از يروکش دار باشد که به بدنه ديش و يا يک تکه فلز ييک کابل معمول

 يکه زير خاک و يا ال يدقت کنيد که در صورت امکان اين سيم را به ميله، شير آب ويا هر فلز ديگر. برخورد مي کنند بايد به زمين و يا بدنه منتقل کند
  .باشد کنيد محل آنتن از اشيا رسانا فاصله داشته يديوار است ببنديد و سع

  
کنيد در مرحله  يديش و بدنه آنتن را نکنيد و اگر جايي از آنتن را مي بينيد که رنگ آن پاک شده مجدادا رنگ کنيد و سع يهرگز رنگ پاشيده شده رو

 ياگرناچار شديد جا. ستقرار گرفتن آنتن، روي زمين، باغچه و حياط ا يمحل مناسب برا. که تهيه کرده ايد رنگ نخورده باشد يو يا تور ياول تنها قوط
  .را انتخاب کنيد، حتما دقت کنيد که محل آنتن از اشيا رسانا حداقل چند متر فاصله داشته باشد يديگر

 قرار دهيد به صورتي که قسمت پره دار به طرف LNBلتر را بر روي يکنيد، بريده ها را راست کرده و ف يسانتي متر قيچ ۳يک طرف قوطي را به اندازه 
Dich بازتر است و تنظيم  يپارازيت يباند دريافت سيگنالها يدر اين روش پهنا. را باال ميبرد ييش قرار گيرد، تنها حرکت دادن پره ها کيفيت تصويرد

  .آن احتماال مشکلتر باشد
  

  :روش توري آلومينيومي
  .و به با توجه به تصوير قرار دهيد. متر قاب كنيد ۱.۵متر در  ۱.۵دوتا توري آلمينيومي ريز را در دو چهارچوب به اندازه  - 
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  :يا اين حالت

  
  :روشي ديگر براي توري

  .با توجه به شکل زير تضيح داده شده است
  pmc -iran tv marketبراي کانالهاي  ۱توري  - 
  با فرکانس قبليش gem – farsi1 -bbc-voaبراي  ۲توري  - 
  mi tv- iran music -tv Persiaبراي  ۳توري  - 

سانتي متر باال و پايين کردن توري تاثير داره و بايد با  ۱فقط بايد بگم حتي . عزيزان ممکنه اين چيدمان براي منطقه اي که شما هستيد فرق بکنه البته
 ۳د توري شماره متر فاصله باشه تا ديش و اگر دقت کني ۱.۵تا  ۱در ضمن هر چقدر توريها به ديش نزديک بشن تاثيري نداره بايد بين . دقت انجام بدين

  ۲و  ۱حدود نيم متر فاصله داره با توري 

  
  
  NoNameهاي  CDاستفاده از ) ۴

را نتوانستيد پيدا كنيد بايد  CDاستفاده كنيد و اگر اينگونه  NoNameهاي  CDيكي از روشهاي ابداعي براي مبارزه با اموج پارازيت اينه كه بايد از 
  .اي كف ديش قرار دهيد هاي زير با استفاده از چسب قطره ها را پاك كنيد و بعد دقيقا همانند شكل CDاليه رنگي روي 

  .سانتي متر باشد ۳-۲ها در عكس اول از يكديگر بايد  CDفاصله : توجه كنيد
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  !استفاده از بطري آب معدني) ۵

با حذف كامل پارازيت، از ديدن تمام كانالهاي ماهواره لذت ) يال ان ب(در سر با قرار دادن يك برش از بطري آب معدني سايز كوچك، مطابق شكل زير، 
  .ببريد
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  نييان برق با ولتاژ پاياستفاده از جر) ۶
افت امواج ينکار قدرت دريبا ا. ن شوديولت تام ۱۲ک ترانس يتواند توسط  ين برق ميد، ايش متصل نمائيولت را به د ۱۲ان برق يک جريد يتوان يشما م
  .شتر خواهد شديش بيتوسط د

  
  استفاده از دو ديش روبروي هم) ۷

د يتوجه کن). ش ها به سمت هم باشديکه شکم د يبه نحو( cm ۱۰۰تا  ۵۰ن يب يبا فاصله حدود يش اصليد يجلو) LNBبدون (ش يک دياستفاده از 
  .ا چپ باشديل به سمت راست يد مايد حدودا بايگذار يم يش اصليد يکه جلو يشيد

  
  قراردادن ديش بين کولر يا هر مانع سخت) ۸

كنم و به طور قاطع ميتوانم بگويم كه عمليه و جواب ميده، كافي شما ديشتان را با توجه به جهت  اين روشي كه درحال حاضر خودم هم دارم استفاده مي
  .منبع ارسال پارازيت در محلي قرار دهيد تا مانعي سخت سر راه امواج باشه

  .ي ابتدا سعي كنيد منبع و جهت ارسال پارازيت را پيدا كنيدقبل از هركار
مثال در . در هنگام اوج پارازيت کليه قسمتهاي پشت بام را تست کنيد و جايي را که کمترين پارازيت را داشت براي فيكس کردن ديـش انتخاب کنيد

كه بين ديش و منبع پارازيت قرار بگيره، در جايي كه تا حد ممکن در يک امتحان كنيد، طوري ) قسمتي كه واسه راه پله باال اومده(چهار طرف خرپشته 
  .طرفش يا ديوار يا کولر باشه که از يک سمت حداقل پارازيت مسدود بشه
  :به عكس زير دقت كنيد و محل قرار گرفتن ديش خود بنده را خوب ببينيد
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ون ميتوانيد فقط جهتي كه امواج پارازيت از آنسو ارسال ميشوند را ببنديد و ديش خود البته اگر شما چنين محل مطمئني را هم پيدا نكرديد مهم نيست چ
  .را كنار ديوار يا كولر يا هر مانع سخت ديگري قرار بدهيد

ر اين كولر با توجه به عكس زير کامال متوجه خواهيد شد كه منبع ارسال پارازيت نسبت به ديش از سمت چپ و غرب بوده كه با قرار دادن ديش در جوا
  .نازنين توانستم به كل مشكل پارازيت را در اين مورد هم حل كنم

  
  .حت شويدتوانيد از ديوار، كولر، حصارهاي توري فلزي يا سيمي يا هر چيز مشابه آنها بعنوان مانع سخت استفاده كنيد و از شر پارازيت ماهواره را مي
  
  استفاده از آهنربا) ۹

عدد آهنرباي بلندگوي ماشين يا هر بلندگوي سوخته ديگري در زير هر پايه  ۳شما با قرار دادن ) م هنوز امتحانش هم نكردمكه البته خود(در اين روش 
  .البته تعدادي از دوستانم از اين روش جواب خوب و درخور توجهي گرفتند ولي شخصا نظر خاصي در موردش ندارم. ديش به جنگ امواج مزاحم مي رويد
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  سايت تغيير مهدي کروبيبه نقل از  يماهواره ا يت هاين بردن پارازين راه جهت از بين و موثرتريتر ساده) ۱۰
  !د مانديد در امان خواهيشد يت هايساعت از پاراز ۳حداقل تا . ديزيش ماهواره بريد يله هايش و ميش، پشت ديد يآب بر رو يتريدو ل ييک بطر

  
  کلياز جنس ن يغذاخور ينيت ماهواره با سيدفع پاراز) ۱۱

ن روش را يا! است يکلين يغذاخور ينيک سيوجود دارد و آن استفاده از  يارسال يو محل ينيزم يت هايک روش کامال موثر در دفع پارازيدوستان 
  :ن قرارهيماجرا از ا. کشف کردم يخودم به طور اتفاق

) ستيپاسخگو ن يگريکل باشد و جنس ديد از نيبا ينيا سيد که جنس ورق يداشته باشدقت (کل يمتر از جنس نيسانت ۶۰غذا به قطر حدودا  ينيک سي
ک کم دقت ي. شد يت به طور کامل خنثيکدفعه متوجه شدم که پارازيش چرخاندم يرا اطراف د ينيس ينجوريهم. پشت بام يبرداشتم و رفتم رو

ل با ين دليبه هم. داشتم يثابت نگه م يک جوريرا  ينيد سيحال با. کند يب مرا جذ يتيامواج پاراز يکلين ينيکه کردم متوجه شدم بله س يشتريب
 ينيش درست کردم و سيه ديه پايه شبيک پاي) ل و ترانس جوشيچ و مهره دريمتر و پ يسانت ۲*۲ل با مقطع يپروف يقوط(ار داشتم يکه در اخت يامکانات

 يجلو يتومان ۱۰۰۰ يکلين يغداخور ينيک سيموفق شدم با . ستين يت خبريگر از پارازيد. ش گذاشتمير کنار ديچ کردم و مطابق عکس زيرا به اون پ
  .رميات دور نگه دارد بگيش خرج کرده تا مردم را از واقعياردها تومان برايليکه دولت م يتکنولوژ
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  :توصيه مهم يک کاربر انجمن تخصصي ماهواره
که امواج مزاحم به  يا بستن جهتين و يک به سطح زمين و نزدييارتفاع پاش به يز شما فقط و فقط با بردن ديدوستان عز

و  يومينيالوم يا بطرياعم از آهن ربا و  يابداع يمن خودم تمام روشها. ديت مبارزه کنيد با پارازيتوان يرساند م يش ميد
  .را امتحان کرده ام... و  يتور

  ت وجود دارديانتشار پاراز يدو روش برا •

  :روش اول

ک به ينزد ين روش امواج مزاحم در فرکانسيدر ا. نکه به خود پخش کننده ماهواره صدمه خواهد زديرد به علت ايگ يکمتر مورد استفاده قرار م که
و با امواج مزاحم دچار برخورد شده  ين صورت امواج اصليت به سمت ماهواره از منبع مزاحم ارسال گردد در ايبا خالف قطب يفرکانس مورد نظر ول
چ ين حالت هيدر ا. شود يکامل م ين است که باعث قطعيزم يدن آن به سطح کره يو نرس يامواج اصل يجه پراکندگيگردد نتيشکست امواج حاصل م

اما ن روش مورد حمله قرار گرفته بود يهات برد توسط هم يرو ياسيکانال س يش تعدايپ يچند. است يابيتوان کرد اما منبع فرستنده قابل ردينم يکار
  .شود يحاال از روش دوم استفاده م

  :روش دوم

ن آن در تهران يشتزيکه ب(ف شود يکنند تا فرکانس مورد نظر در آن منطقه ضعين منتشر مياز سطح زم ييايک منطقه جغرافيت در ين روش پارازيدر ا
 يها يماريب) روديل هم به کار ميکه در موبا يامواج(کنند يمکروو استفاده ين روش از امواج مايافتد در ا يکه معموال چند ساعت در روز اتفاق م) است
  .ن امواج به وجود خواهد آمدياد اياز انتشار ز ياديز

  .مردان اثر بگذارد يسالمت افراد از جمله بارور يتواند رو ياد تشعشع ميزان زي، قرار گرفتن مداوم در معرض ميطبق اعالم سازمان بهداشت جهان
 ين حال ميگردند اما با ايمنتشر م يعموال بعد از ساعات ادار. جاد کرده استيز اختالل اين ينترنتيو خدمات ا يتلفن يشبکه ها ين رويت همچنيپاراز
با توجه به قرارداد بانك مركزي و صدا و سيما براي جلوگيري ز . باشد ادامه دارد يصبح م ۱۱اوقات در طول روز که عموما تا ساعت  يم که گاهينيب

  .صبح ارسال ميشود ۶تا  ۱۸در شبكه بانكي پارازيتها از ساعت  اختالل

  .دينيب يشدن م يگنال را در دستگاه دائما در حال پر و خاليت سطح سين نوع پارازيدر ا
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اما به نظر خودم . نددان يه ميروش را موثر تر از بق ۲ يندارند ول يد اصوال کاربرديده ايت را شنين پارازيمقابله با ا يکه تا به حال برا ييروش ها
است که  يش در مکانيدم قرار دادن ديت را دينه قطع شدن پارازيدارد و خودم به ع يخودتان بستگ يت مکانين روش که البته به نوع موقعيموثرتر

  .رديگ يوار در سمت چپ شما قرار ميد ديريش قرار بگياگر در پشت د يعنيقطور در کنار آن باشد  يواريد

 يگر برايش ديو د يت افقيکانالها با قطب يش صرفا برايک دين صورت که يبه ا. ش استيد به صرفه هم نباشد استفاده از دو ديروش اول که شا
را در  يو دوم ۶ا ي ۱۲را در ساعت  يکي يم ساعت ال ان بيتنظ يد و برايم کنيش را در جهت هاتبرد تنظيد هر دو دين منظور بايا يبرا يت عموديقطب

  .ديافت کنيرا در) نيباالتر(گنال ين سطح سيد تا بهتريد آنقدر ساعت را بچرخانين ساعت توجه کنيد به ايد که صرفا نبايد توجه کنيقرار ده ۹ا ي ۳ساعت 
  .باشد يروش دوم استفاده از آهن ربا م

  :ديده ايگر که احتماال آن را شنيد يروش ها

باشد  يدرجه م ۴۵با يد که تقريش قرار دهيه در کنار ديک زاويد که شبکه را با يکه توجه کن ش خوديا مشبک را در کنار دي يک شبکه تورياستفاده از 
  )ز باشد بهتر استيشکل ور ياگر زنبور يشبکه فلز. (ديز برق خود بدهيک اتصال از شبکه به سر نول پريدر ضمن 

  .يدر دور ال ان ب يومينيا آلوميو  يفلز ياستفاده از قوط

  
د در مقابل يش را بتوانين اگر ديکنند بنابرا يگه عبور نميوار و موانع ديح داده شد در باال امواج ماهواره از ديهمانگونه که توض

به  يواره فلزيک ديد از يتوان ينکار ميبراي ا. ديافت کنيز را دريگنال بدون نويس يد به راحتيتوان يد ميز محافظت کنيمنبع نو
  .ديد بپوشانيش به سمت ماهواره را نباير ديد البته مسيوشاند استفاده کنپ يش را ميارتفاع دو متر که اطراف د

  

  ش ماهواره با استفاده از نقشه گوگليم ديتنظ •

نتر يپو شيت ديسا. شوند يدا کردن جهت درست آن با مشکل مواجه ميم و پيتنظ يبرا يکه آنتن ماهواره دارند گاه يکسان
http://www.dishpointer.com د در کادر اول يبا. است  ار سادهيت بسين ساياستفاده از ا. کند ين مشکل را حل ميبا استفاده از نقشه گوگل ا

شود و جهت قرار گرفتن  يش داده ميگر نمايمات دينظنقشه و ت يجهت مورد نظر رو. د، و در کادر دوم اسم ماهواره مورد نظرتان رايشهرتان را وارد کن
مثل هر . دهد يار شما قرار ميجت در اختيک ويت ين سايد، ايتتان هم قرار بدهيسا را در وب ين اطالعاتيد که چنيل باشياگر ما. شود يش مشخص ميد
ت خودتان يا ساين اطالعات را در وبالگ يد و ايانتخاب کن گر را متناسب با ظاهر وبالگتانيمات دياست که رنگ و اندازه و تنظ يکاف يگريجت ديو
  .دا کرديها را در آسمان پ همه ماهواره يتوان جا يق آن ميفون درست کرده که از طريآ يهم برا يت برنامه اين سايا. ديش بدهينما

  اب ماهوارهينرم افزار جهت  •

  :ديد استفاده کنيتوان ين نرم افزار ميماهواره ها از ا ي همه يافتن جهت هاي يبرا
http://www.fastsatfinder.com/download.html  

  

  

  

http://www.dishpointer.com
http://www.fastsatfinder.com/download.html
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  ت هاتبرديهاتبرد همزمان، و به مرکز و Eutelsat W3aقه نصب ماهواره يطر •

وتلست ينه از امواج ماهواره يهز يد با اندکيتوان يم يم شده است، به راحتيتنظ) Hotbird(هاتبرد  ياگر ماهواره شما بر رو
)Eutelsat W3a (ر ينظ ياسيس يشتر کانال هايب. ديريز بهره بگينVOA،BBC Persian  ز قابل ين ماهواره نيا يبر رو... و

مورد  ياسيس يد کانال هايد و بتوانيايوتلست ممکن است به کمک شما بيد است، يت شديکه پاراز يدر مواقع. افت هستنديدر
  .دييت مشاهده نمايعالقه خود را بدون پاراز

  
  )Eutelsat W3a(وتلست يافت امواج ماهواره يدر يبرا يزات اضافيتجه
  تومان ۱۵۰۰يک قيچي + تومان  ۸۰۰۰ميخواهد  lnbيک 
  :قه نصبيطر
وتلست را در کنار هاتبرد يد ماهواره يد و از او بخواهيدا کنيپن کار وارد است را يکه به انجام ا يا دوستيک نصاب ماهواره ين است که ين کار ايبهتر - ۱
  .ديشما فعال نما يبرا
  
  :ديق شخصا وارد عمل شوين طرياز ا - ۲

  ران و اروپايت هاتبرد در ايش به مرکزيک دييبر رو w3aقه نسب ماهواره يطر
شود که هر يهاتبرد بسته م يمتر باالتر و در سمت راست ال ان بيسانتم حدودا سه يش باشيد يده به هاتبرد است و اگر جلويقا چسبيدق w3Aماهواره 

آن سرچ کانالها را  يدا کرده و سپس بر رويرا پ w3aز ماهواره يور نيمات رسيشوند و در تنظيور مربوط ميچر به دستگاه رسيک سويآنها با کمک  يدو
  .ميدهيانجام م
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  )Eutelsat W3A @ 7° East( يدرجه شرق ۷در ) W3A( ۳وتلست يآموزش نصب  -
  .اين ماهواره داراي سرويس هاي ديتا و چند كانال تلوزيوني و راديويي است

  :ن ماهوارهيا يبر رو يتنظيم ديش به صورت اختصاص
  )يعني سر ديش پايين تر مي آيد. (رديگ يپاينتر از هاتبرد قرار م) ميليمتر۲۵(سانتيمتر  ۲.۵ميله پشت ديش 
  .بچرخونيد) غرب(به سمت راست ) سانت ۲(درجه  ۶پشت ديش قرار داريد ديشتون را به اندازه در حالتي كه در 

  هم دقيقا مثل هاتبرده LNBساعت 
  .ميباشد ۱۱۲۸۳V 27500 3/4يكي از قوي ترين فركانسهاي اين جهت 
  )فركانس اسكاي ترك. (با بقيه فركانسها تنظيمتون را دقيق تر كنيد

  :ن ماهوارهيا يفركانسهااين هم لينك كانالها و 
www.flysat.com/eutelsatw3a.php  

  

  :ن جهتيمادر ا يفرکانسها

۱۱۴۷۱H 30000 3/4  ۱۱۵۷۵وV 30000 3/4  ۱۱۶۷۸وH 30000 3/4  

  

  

  

  

  

  

http://www.flysat.com/eutelsatw3a.php
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  )Telstar 12, 15 Deg West( غربيدرجه  ۱۵در  ۱۲افت امواج ماهواره تلستار يآموزش در •

توسط  ۱۹۹۹اين ماهواره در سال . هست يعال BBC Persianو  VOAر ينظ ياسيس يون هايزيتلو يافت امواج ماهواره ايدر ياين ماهواره هم برا
داراي پوشش قوي روي . دکانال فارسي روي اين ماهواره برنامه پخش مي کنن ۱۳در مدار قرار گرفت و در حال حاضر هم  Ariane V122موشک 

  .ايران هست و به همين خاطر گرفتن اين ماهواره باتوجه به مداري که قرار گرفته راحت هست
  

  :نحوه تنظيم ديش
چرخانيده و ) در جهت چرخش عقربه هاي ساعت(درجه پايه ديش را به سمت راست  ۲۸ديش را در جهت ماهواره هاتبرد تنظيم كرده و سپس به ميزان 

  .باالتر بياوريد) سانتي ۹۰در آنتن هاي (سانتي متر  ۱۲.۵يه ديش را به اندازه ميله پا
  ۲/۳ ۱۹۲۷۶عمودي سيمبل ريت  ۱۲۶۰۸فركانس  - 

  
  :اين هم لينك كانالها و فركانسها

http://www.flysat.com/telstar12.php  

  
  :يفارس يس يب يون بيزيتلو يجدول فرکانس ها -

help-http://www.bbc.co.uk/persian/tv/tvschedule/#reception  

  :يفارس يکايآمر يون صدايزيتلو يجدول فرکانس ها -

http://www1.voanews.com/persian/programs/tvfrequency  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.flysat.com/telstar12.php
http://www.bbc.co.uk/persian/tv/tvschedule/#reception
http://www1.voanews.com/persian/programs/tvfrequency
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  سيما و صدا فرهنگي تهاجم انداختن کار از جهت آشنايان و دوستان براي سبز کادوي

اين سازمان کثيف تمامي وقايع را . باشددر حال حاضر مهمترين ابزار کودتاچيان و دزدان آراي ملت و قاتالن جوانان ما صدا و سيماي حکومت زور مي 
برماست که اين رسانه کثيف و . ضعيف را توانا و توانمند را ضعيف نشان مي دهد. دوست را دشمن و دشمن را دوست نشان مي دهد. وارونه جلوه مي دهد

چاره اي جز خرج کردن  .سرگرمي بهتري را جايگزين کنيم و به جاي آن وسيله. فاضالبي را از خانه خودمان و نيز خانه دوستان و آشنايانمان بيرون کنيم
 .پول براي بيرون راندن اين رسانه کثيف سرتاپا دروغ و فريب از خانه هاي خود و دوستان و آشنايان نيست
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  اما چگونه؟

تولد فرزند، خريد خانه جديد، خريد ماشين،  مثال هنگام عروسي،. هر کدام از ما به مناسبت هاي مختلف براي دوستان و آشنايانمان کادو تهيه مي کنيم
تنها با هزينه کردن . به آنها مي دهيم... و کادوهايي نظير سکه بهار آزادي يا وسيله آشپزخانه يا پول نقد و ... جشن تولد، سالگرد ازدواج، سفر مکه و 

اج ماهواره براي دوست يا فاميل مورد نظرمان بخريم و به او هديه هزار تومن مي توانيم يک دستگاه ارزشمند دريافت و پخش امو ۱۰۰تا  ۸۰مبلغي بين 
زماني که اين کار فراگير شود نتيجه آن بي اثر . بدين ترتيب ريشه فساد و تباهي را از خانه دوستان و آشنايانمان براي هميشه به در خواهيم کرد .کنيم

  .ا پول ملت لجن پراکني مي کند و توطئه و فتنه برپا مي سازدرسانه اي که ب. شدن نيرنگ صدا و سيماي کثيف حکومت اسالميست

 .به همين سادگي

  

  

 .ميد تک تک پرداخت کنينه را باين هزيا. نه دارديدن به آزادی هزيرس
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  :۸۸شهريور  ۸روزنامه اعتماد يکشنبه 

 سقوط شمار بينندگان تلويزيون در روزهاي پس از انتخابات: ضرغامي اعتراف کرد

ملکرد صدا و گروه فرهنگي؛ رئيس سازمان صدا و سيما در حالي از سقوط بسيار زياد تعداد بينندگان رسانه ملي خبر داد که در روزهاي پس از انتخابات ع
انتخاب، ضرغامي به گزارش خبرگزاري . سيما مورد انتقاد بسياري قرار گرفت و چهره هاي زيادي به عملکرد جناحي و يکجانبه رسانه ملي اعتراض کردند
بينندگان «او در ادامه چنين گفته است؛ . در جلسه شوراي عالي انقالب فرهنگي اعالم کرده مردم ديگر اقبال چنداني به تلويزيون نشان نمي دهند

  ».درصد رسيده است  40تلويزيون بعد از حوادث اخير پس از انتخابات به کمتر از 

 
 شرم ما، ننگ ما، صدا و سيماي ما  •

نفر در  ۱۴۰آقاسلطان، مبارز چچني توسط روسيه، ندا نمودار آماري پخش چهار خبر در صدا و سيما؛ نمودار آماري پخش چهار خبر مربوط به کشته شدن 
خش چين و زن محجبه مصري در آلمان در چهار بخش خبري صدا و سيما حاکي از آن است که صدا و سيما در هفته اول وقوع اين حوادث اقدام به پ

بار پخش خبر شهادت مبارز چچني توسط  ۵نفر مسلمان در چين توسط پليس،  ۱۴۰بار خبر کشته شدن  ۸بار خبر کشته شدن زن محجبه مصري،  ۱۴۰
 .آقاسلطان کرده استندا بار پخش خبر کشته شدن  ۳روسيه و در نهايت 

 ۲۰۰۱شماره  -  ۱۳۸۸تير  ۲۴روزنامه اعتماد، چهارشنبه، 

 

 


