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 نگيلتريآموزش مقابله با ف
  نترنتيا

  ت ماهوارهيپارازمقابله با  يعمل يروش ها+ 
  

  نيران زميشان ايمخصوص سبز اند

  ونيليم 44: 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، ياجتماعو  ياسيس يها يآگاه
  
  

  
 اگر در ثريا هم باشد، عدالت و آزادي

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

  ،دوستانتان ايميل کنيد يرا برا ياين جزوه آموزش
  

 .به دست دوستانتان برسانيد CD يفيلترشکن بر رو يو با برنامه ها 

  به همراه نرم افزارهای برتر فيلترشکن،  دريافت نسخه جديد اين جزوه يبرا سکره

  : دبفرست يک ايميلبه اين آدرس کافيست 

 toazadi@gmail.com 

 !دييوگب مه دوخ ناتسود هب .دينک کچ دوخ ليميا رد ار Spam اي Inbox شخب هلصافالب سپس

mailto:toazadi@gmail.com
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 !ما همه با هم هستيم

  

  .کنند ن مردم با هم فرق میيد؛ و با هميآ از دست هر کسی کارکی برمی

  .نم استساخت فيلترشکن خصوصي برای دوستاکارک من 

  !؟ستيراستی کارک شما چ

☺ 
روی آموزشی را به همراه نرم افزارهای مهم و کاربردی عبور از فيلترينگ اينترنت بر  لين فايا

  .هم برسـانيد ان خوديد و به دست اطرافيت کنيرايک سی دی  ا رویيـد يسک قرار دهيکول د

ن کار کوچک را يرات بزرگ از زمانی که شما اييتغ
  !د آغاز می شونديدهانجام می 
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  !امکانپذير مي باشدبه همه چيز  رک گرامي دسترسيمشت
 

 

  :دــيــــــوانـي خـه مـوعـمــمجدر ايـــــن 

  5صفحه   روز و تکثير گسترده اخبار ناب بين مردم به خبرهاي مهم  بهترين سايت هاي اينترنتي جهت دسترسي -

  13صفحه   ترنتامنيتي براي کار با اين يتوصيه ها -

  17 صفحه  راه اندازي فيلترشکن شخصي بر روي وب با معرفي اسکريپت هاي برتر ساخت پروکسي -1

  18  ست؟يپروکسی چ           

  20  مز مارشال بر روی هاستيلترشکن جيپت فيراهنمای نصب اسکر          

  22  بر روی هاست Phproxy لترشکنيپت فيراهنمای نصب اسکر          

  25  لترشکن سبزپروکسی بر روی هاستيپت فيراهنمای نصب اسکر          

  27  لترشکن باالکسی بر روی هاستيت فيپراهنمای نصب اسکر          

  30  بر روی هاست Glype لترشکنيپت فيراهنمای نصب اسکر          

  31  بر روی هاست Asproxy لترشکنيپت فيراهنمای نصب اسکر          

  32  لترشکن شخصیينگ برای ساخت فيد وب هاستيخر          

  32  لترشکن بر روی هاستيپت فينکته های مهم در نصب اسکر          

  33  لترشکن شخصی با رمزگذاری بر روی آنيخصوصی کردن ف          

  34  لتر شکن بر روی هاستيپت فيل های اسکريچگونگی آپلود کردن فا          

 35 صفحه  براي عبور از فيلترينگ Tor فيلترشکن و قوی ترين مخفی کنندهه استفاد  -2

  36  ل فرستادنيميق اياز طر Tor دانلود          

  39  وبيوتيدئوهای يش ويبرای نما Tor ماتيتنظ          

  41  با پل ها در مواقعی که کار نمی کند Tor استفاده از          

  Tor  44  ناس و امن باسی ناشيوبالگ نو          

  45  اهو مسنجر در مواقع حساسينگ يلتريمقابله با ف          
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  47 صفحه  فيلتر شکنبرتر آموزش نرم افزارهاي  -3

  Freegate   48  لترشکنيف          

  UltraSurf  49  لترشکنيف          

  Your Freedom  53  لترشکنيف          

  HotSpot Shield  61  لتر شکنيف          

  Jondo  69  اي Jap فيلترشکن  نرم افزار          

  70  نترنتينگ ايلتريبرای عبور از ف Aol استفاده از نرم افزار          

  72  نترنتينگ ايلتريبرای عبور از ف Opera استفاده از مرورگر          

  74 صفحه  براي عبور از فيلترينگ Vpn استفاده از -4

  75  ندوزيبر روی سرورهای و Ipig Vpn قه ساختيطر          

  80  گانيمعرفی چند وی پی ان را          

  84 صفحه  معرفي برنامه سايفون براي تبديل کامپيوترهاي شخصي به فيلترشکن -5

  90  فونياستفاده از گره های باز سا          

  91 صفحه  نتاينتر اکستنشن هاي فايرفاکس براي عبور از فيلترينگ -6

  97 صفحه  روش غلبه بر فيلترينگ ياهو مسنجر + براي عبور از فيلترينگ اينترنت Socks استفاده از پروکسي هاي -7

  105  بر روی هاست شخصی SSH با استفاده از Socks قه ساخت پروکسیيطر          

  107 صفحه  يافتن وب پروکسي هاي تازه و فيلتر نشده -8

  109 صفحه  لترشکنياز به فيلترشده بدون نيف يت هايبه اطالعات سا يدسترس يگر برايد چند روش ساده -9

  109  ت های مورد عالقهيع و آسان صفحات سايدر خواندن سر RSS استفاده از          

  116  ليميلتر شده در ايت های فيافت متن سايل، دريميسبزنامه در ا          

  116  ليمين در درون ايباالتر تيافت مطالب سايدر          

  117  آدرس هاي مفيد براي آشنايي بيشتر با روش هاي مقابله با فيلترينگ اينترنت          

  119صفحه   پارازيت ماهواره مقابله باعملي  روش هاي -

  133  هاتبرد مرکزيت به و همزمان، هاتبرد و Eutelsat W3a   ماهواره نصب طريقه
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  ينترنتي جهت دسترسيبهترين سايت هاي ا

 روز و تکثير گسترده اخبار ناب بين مردم به خبرهاي مهم 

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

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

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

  :سبزلينکشبکه خبری  -

http://www.sabzlink.com  

  :ه در سبز لينککل اخبار منتشر شد RSSآدرس 

http://www.sabzlink.com/rss  

  :بهترين اخبار امروز در سبز لينک

http://www.sabzlink.com/today  

  :بهترين اخبار يک هفته اخير در سبز لينک

http://www.sabzlink.com/week  

  :بهترين اخبار ماه اخير در سبز لينک

http://www.sabzlink.com/month  

 :باالترينشبکه خبری  -

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

alatarin.com/livehttp://b  

http://www.sabzlink.com
http://www.sabzlink.com/rss
http://www.sabzlink.com/today
http://www.sabzlink.com/week
http://www.sabzlink.com/month
http://www.balatarin.com
http://balatarin.com/links/rss
http://balatarin.com/topics
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در ايميل . ايميل بزنيد subscribe@balatarin.comهاي سايت باالترين بطور روزانه، کافيست يک بار به آدرس لينک  براي دريافت بهترين
باالترين سايت  دوستان و آشنايان خود را نيز تشويق کنيد که به اين آدرس ايميل بفرستند و عضو خبرنامه. خود الزم نيست چيز ديگري بنويسيد

  .شوند

  :دنبالهشبکه خبری  -

www.donbaleh.com  

  :ت دنبالهيسا RSSآدرس 

http://donbaleh.com/rss/popularRecent 
tp://donbaleh.com/rss/bestWeekht 

  :ت دنبالهيسا ينک هايپخش زنده ل

http://donbaleh.com/live 

  !مراجعه کنيد 109به صفحه  RSSبرای مطالعه سريع و آسان صفحات سايت های مختلف از طريق 

 
  :ديه مي شواي کسب اطالعات جديد توصمطالعه 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 

:دريافت مطالب اين سايت از طريق ارسال ايميل خالی به اين آدرس امکان پذير می باشد  

radiofarda@sabznameh.com 

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

RSS    : http://www.bbc.co.uk/persian/full.xml 
:دريافت مطالب اين سايت از طريق ارسال ايميل خالی به اين آدرس امکان پذير می باشد  

bbcpersian@sabznameh.com 

 

mailto:subscribe@balatarin.com
http://www.donbaleh.com
http://donbaleh.com/rss/popularRecent
http://donbaleh.com/live
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
mailto:radiofarda@sabznameh.com
http://www.bbc.co.uk/persian
http://www.bbc.co.uk/persian/full.xml
mailto:bbcpersian@sabznameh.com
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www.radiozamaneh.com 
RSS    : http://feeds.feedburner.com/radiozamaaneh/MTcd 

 

www.Kaleme.com 

http://feeds.feedburner.com/kaleme/rssRSS:  

 :امکان پذير می باشد دريافت مطالب اين سايت از طريق ارسال ايميل خالی به اين آدرس

kaleme@sabznameh.com 

 

www.Irangreenvoice.com 

http://feeds.feedburner.com/irangreenvoice/PersianRSS:  

 :طريق ارسال ايميل خالی به اين آدرس امکان پذير می باشددريافت مطالب اين سايت از 

irangreenvoice@sabznameh.com 

 

www.greencorrespondents.com 

ot/fmSGBhttp://feeds.feedburner.com/blogsp: RSS 

 :دريافت مطالب اين سايت از طريق ارسال ايميل خالی به اين آدرس امکان پذير می باشد

greencorrespondents@sabznameh.com 

  !مراجعه کنيد 109به صفحه  RSSطريق برای مطالعه سريع و آسان صفحات سايت های مختلف از 

  

  :معروف کارتونيست هايآثار  -

  :ر در مردمکيدرگ، خانواده يستانيمانا ن

http://www.mardomak.org/cartoon 

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

  :، متفرقه ها در زمانهيستانيمانا ن

http://zamaaneh.com/zamtoon/cat  

  

 

http://www.radiozamaneh.com
http://feeds.feedburner.com/radiozamaaneh/MTcd
http://www.Kaleme.com
http://feeds.feedburner.com/kaleme/rss
mailto:kaleme@sabznameh.com
http://www.Irangreenvoice.com
http://feeds.feedburner.com/irangreenvoice/Persian
mailto:irangreenvoice@sabznameh.com
http://www.greencorrespondents.com
http://feeds.feedburner.com/blogsp
mailto:greencorrespondents@sabznameh.com
http://www.mardomak.org/cartoon
http://www.mardomak.org/feed/cartoon
http://zamaaneh.com/zamtoon/cat
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  :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  

  :نيت روزآناليکارتون های سا

http://www.roozonline.com/persian/cartoon.html  

  !مراجعه کنيد 109به صفحه  RSSبرای مطالعه سريع و آسان صفحات سايت های مختلف از طريق 

  :مقابله با فيلترينگ اينترنت يبا روش هابيشتر  يآشناي يمفيد برا يآدرس ها -

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

http://freeneti.tk 

https://www.sesawe.net/fa 

http://www.azadcyber.info/articles/category/censorship  

http://beshkanbeshkan.blogspot.com 

E%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8Chttp://balatarin.com/search?q=%D9%B  

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  

  :تمامی فيلترشکن های محبوب دنيا به همراه دانلود و آموزش

filter.com/forum/showthread.php?t=1697-http://www.no 

  :ديبفرست آدرس يک ايميل به اينکافيست به همراه نرم افزارهای برتر فيلترشکن،  دريافت نسخه جديد اين جزوه يبرا
toazadi@gmail.com شخب هلصافالب سپس Inbox اي Spam دينک کچ دوخ ليميا رد ار!  

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
http://www.roozonline.com/persian/cartoon.html
http://www.no
http://freeneti.tk
https://www.sesawe.net/fa
http://www.azadcyber.info/articles/category/censorship
http://beshkanbeshkan.blogspot.com
http://balatarin.com/search?q
http://balatarin.com/search?q
http://balatarin.com/search?q
http://balaxy.wordpress.com
http://www.sabzproxy.com
http://www.no
mailto:toazadi@gmail.com
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  رانيجنبش سبز امعرفی تولبار خبرخوان  -

  

  .باشد يمهم در جنبش سبز م يل هايدادها و فايبه اخبار و رو يدسترس يع برايار سريبس يران راهيتولبار جنبش سبز ا

  :ديکن ن تولبار مهم و کاربردي را از يکي از آدرس هاي زير دانلود و نصبيا

http://toolbar.jonbeshesabz.us  

http://toolbar.jonbeshesabz.biz  

به فعال  يازيپس از آن در اغلب مواقع ن. ديات نصب فعال کنين عمليرا در ح لترشکنتانينرم افزار ف، لطفا ت منبع تولباريسالترشدن يل فيبه دل :توجه
  .نداريد ترشکن جهت استفاده از تولبارليکردن ف

  :عبارتند از ممتاز تولبار جنبش سبز يهايژگيو

 خبرخوان قدرتمند -1

 لترشکنياز به في، بدون نيفارس  BBCن، کلمه، جرس،ير باالتريلترشده نظيف يتهايع و منظم سرخط و متن اخبار از سايافت سريدر

 فيلترشکن اورژانسي -2

 رانينگ ايلتريستم فيع سازگار با سيقدرتمند و سر يها ينک وب پروکسيارائه منظم و متناوب ل

 زدانلود سب -3

 سبز يپهايک و کلي، موزيات سبز، سخنراني، نشريکيالکترون يلتر، کتابهايعبور از ف ينک دانلود نرم افزارهايارائه منظم و متناوب ل

 IPنمايشگر -4
  )IP جهت حصول اطمينان از کارکرد صحيح فيلترشکن در تغيير(نمايش آي پي فعلي شما 

 جستجوگر سبز -5

  به کمک موتور قدرتمند گوگلمرتبط با جنبش سبز  يتهايجستجو در سا

 راديو اينترنتي -6

 ... و زمانه ويام، راديو پيو فردا، رادي، رادBBCر يزبان نظ يفارس ييويراد ين شبکه هايپخش آنال

 ابزار يوتيوب -7

 MP4,3GP,FLVوب در سه فرمت مختلف يوتياز  يل انتخابيجستجو و دانلود فا

 پيغام سبز -8

 جنبش سبز يام ها و برنامه هايپ يش دوره اينما

 

http://toolbar.jonbeshesabz.us
http://toolbar.jonbeshesabz.biz
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 باالترينمطلب به سايت  ارسال -9

  )ي سايت باالترينژه اعضايو(ن يباالترسايت به  يجار ينترنتيژه ارسال صفحه ايدکمه و

  پيوند سبز - 10

 پربار مرتبط با جنبش سبز يتها و وبالگهايوند به سايپ

  بستن خودکار آگهي ها - 11

  مزاحمغات يش تبلياز نما يريبا جلوگ يت وب گرديش سرعت و امنيافزا

  قابليت افزايش امکانات - 12

 نيآنال يها و معماهايل، بازيميس بوک، چک کننده ايتر و فييکار با تو ي، ابزارهاير هواشناسيد نظيامکان افزودن صدها امکان مف

 

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  Wordار جديد را که به دست مي آوريد تيترهاي مهمش را با اندکي توضيحات اضافي خالصه کنيد و با استفاده از برنامه اخب
  .بدين ترتيب شما هم به جمع خبرنگاران آزادي در جنبش سبز خواهيد پيوست. آماده کرده و بر روي کاغذ تکثير نماييد A5يا  A4سايز 

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

  .اندکي رنگ سبز تاثيرگذار يا کاريکاتورهاي هوشمند به همراه
 

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

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

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

  !برسانيد

 
کار  يو از آن برا ببينيدمنتشر میشد را  ندای سبز را که قبال  روزنامه تک برگيمثال

  :خود الگو بگيريد
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  :د از نسخه های قبل تر آن الگو برداری کنيديدا منتشر نشده و شما می توانيجد روزنامه تک برگي نداي سبز

http://nedayesabznews.blogspot.com ر روزنامه تک برگی کلمه آماده پرينت منتشر می شوداما در حال حاض.  

http://nedayesabznews.blogspot.com
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 www.kaleme.com: د که از اخبار مهم اطالع ندارنديی برسانيروزنامه تک برگی کلمه را به دست آنها

 

http://www.kaleme.com
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  امنيتي براي کار با اينترنت يتوصيه ها

 
 :سانيوبالگ نو يمهم برا يتيامن يه هايتوص

 control panel وارد قسمت) معتبر خارجی Vpn اي Torر ينظ(لترشکن امن ياسی، حتما با فيگ سوبال) دينوشتن پست جد(موقع آپ کردن  -
سی يلترشکن ها برای وبالگ نوين فيبهتر .اتی و مهم استيار حيز ناشناس ماندن شما بسيو ن ip ريينکته به جهت تغاين . دياسی خود شويوبالگ س

  :ا انجمن های گفتگو عبارتند ازيدنباله و ن يباالتر، نکيسبزلی مثل يها تين کردن در سايا الگينترنت، ياسی امن در ايس
  فوق العاده امن و مطمئن Tor Browser )الف
  !ه شده و سرور آن دست وزارت اطالعات نباشديمعتبر ته ياکه از ج يا VPN ان، البته يپ يو )ب
که اطالعات شما را به صورت کد شده و   Ultra-Surf ،Your-Freedom ،Freegateريار معروف نظيلتر شکن بسيف يبرنامه ها) پ

  .کنند يمحرمانه رد و بدل م
 يسيلتر شده خوب هستند و وبالگ نويف يت هايد از سايمشاهده و بازد يتحت وب فقط برا يمعمول يلترشکن هايف

اصال امن ممکن است گفتگو با آنها  يا انجمن هاين و دنباله يمثل باالتر ييت هاين کردن در سايا الگينترنت، يدر اسياسی 
 .نباشد

 
 :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 

 يب مطمئن مين ترتيبد. ران را به شما نشان بدهدير از ايبه غ يد نام کشوريد، 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 يد که آيشو
 
 يتيل امنيبه صدها دل .ديبسپار يشه به فراموشيهم ياهو را برايد و ييده نمال استفايميافت ايارسال و در يبرا www.gmail.com تنها از -

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

 
ل يميگران ايارتباط با د يبرا. ديچ وجه استفاده نکنيگران به هيارتباط برقرار کردن با د يد برايگ استفاده کرده اساختن وبال يکه برا يليمياز ا -
د ارسال يساختن وبالگ استفاده کرده ا يکه برا يليميرا که از طرف افراد ناشناس به آدرس ا ييل هايميا. ديبساز www.gmail.comدر  يگريد
 .ديک نکنيآنها ابدا کل يرو. دياز نکنچ وجه بيشود را به ه يم

 
 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 کنيرا در کامپ
 
د تا اگر يرا فرمت کامل کن )Cويمعموال درا(ندوز يو مربوط به ويد و قبل از نصب دوباره آن، کل درايز خود را از اول نصب کنندويکبار ويهر ماه  -

  .افتديروس شما آنرا نشناخته از کار بيو يوتر شما نصب شده و آنتيکامپ يرو يبرنامه مخرب
 
 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.  
ي ماندگاري خود براداخل ايرانند و سها ين سروينکه ايل ايبه دل. ران استيداخل ا يوبالگ يابيري از رديدر جلوگ يتين نکات امنين از مهمتريا

توانند اوال وبالگ شما را يم ميل همکاري با رژي، باز هم به دليرانيا يسيسهاي وبالگ نوين سروين ايم دارند و همچنيبا رژ يخوب يليهمکاري خ
الگها در سرور ها و مطالب وب IP موظف به نگهداري تمام يرانيا يسيسهاي وبالگ نوي، سروييا طبق دستور مقامات قضايحذف کنند ثان يبراحت

اد اتفاق افتاده و وبالگ ين موضوع به دفعات زيا. قرار دهند ييار مقامات قضايتوانند اطالعات وبالگ شما را در اختيم ين براحتيخودشان هستند بنابرا
 .ر شده انديو دستگ ييشناسا ينوشتند به راحت يسها مطلب مين سرويکه در ا ياريسان بسينو
  

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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چون موقع ورود به لينک نظرات ارسال شده توسط . يت وبالگ خود بر روي لينک هاي نظرات کاربران کليک نکنيدهيچگاه از قسمت مدير -
البته اگر از . مدير اصلي وبالگ که شما باشيد، براي آن سايت فراهم مي شود Ip شما در سايت جديد ثبت مي شود و امکان شناسايي Ipکاربران، 

شما  Ip استفاده مي کنيد مشکلي وجود ندارد چون your-freedom اي Freegate رينظ يلترشکنيف يفزارهايا نرم ا Vpn يا Tor فيلتر شکن
 .تغيير مي کند

 
 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 -

. عمومي استفاده کنيد ياسامي عجيب و غريب هم استفاده نکنيد، و از همين نام ها. قرار دهيد  Userاي Home يا Computer رينظ يعموم
اگر اين مورد را رعايت نکرده ايد، همين االن ويندوز خود را پاک کرده . چون وبسايتهايي که بازديد مي کنيد توانايي خواندن نام کامپيوتر شما را دارند

  .ل خود پرهيز کنيديميا آدرس ايا شماره تلفن يي نصب کنيد و در آن از وارد کردن نام شناسنامه اي خود، نام سازمان و ويندوز جديد
 
وليه 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 آدرس ايا شماره تلفن ياي خود، نام سازمان  نامهاين برنامه ها نام شناس
چون ممکن است اين برنامه ها نام صاحب برنامه که شما باشيد را در . ديبگذار يا آن را خاليوارد کنيد  Userا ي Home يا  Computerهمان

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

  . داي خود پرهيز کنيآنها از وارد کردن نام شناسنامه کنيد و در 
 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 شخصيميشتن مشخصات فردي، عکس، شماره تلفن، ااز گذا -

  )ار خطرناكيبس. (دينباش يغاتيهاي تبل يق درج آگهياز طر ينترنتيبرهه از زمان به فکر کسب درآمد ا
 
ا انجمن يت يا در فالن سايد يکن يم يسيد که وبالگ نوييز 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 ياسيت سيفعال
 
ق شما موجود در يو عال يبه مشخصات فردي، اجتماع يابيافراد نفوذي با دست يکه برخ ين معنيبد. ديباش ياجتماع يمراقب ترفندهاي مهندس -

ل، چت يميابتدا مجازي مانند رد و بدل کردن ا - در جهت برقراري ارتباط  ين با خودي نشان دادن خودشان، سعيا وبالگتان همچنيس بوك ياکانت ف
ن روش هم در زمان چت کردن با يا. کنند يري ميو زمان حضور در قرار مالقات اقدام به دستگکنند  يبا شما م - و سپس مالقات حضوري ... و

ن يبنابرا. ر استيتهاي شما هم امکان پذير فعاليروس و تروجان جهت اطالع از سايا نصب ويو ) لترشکنيدر صورت عدم استفاده از ف(شما  ip يابيرد
  !مهم باشد يلياگر خ يحت. ديا چت پاسخ ندهيل يميق ايرد کنندگان وبالگ خود از طيبازد يبه تماس ها

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

وتر 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 ياد تا حفره هيخود بروز کن

 
 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 -

. عمومي استفاده کنيد يو از همين نام هااسامي عجيب و غريب هم استفاده نکنيد، . قرار دهيد User اي Home يا Computer رينظ يعموم
اگر اين مورد را رعايت نکرده ايد، همين االن ويندوز خود را پاک کرده . چون وبسايتهايي که بازديد مي کنيد توانايي خواندن نام کامپيوتر شما را دارند

 .ا شماره تلفن خود پرهيز کنيديو ويندوز جديدي 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 خبرگزاريچگاه از سايه -

ر يت شما را زيناشناخته نصب کنند و فعال يها ا تروجانيروس 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 100شما را  يپ ينکه آياضمن  .رندينظر بگ

  



-15- 

  !ديبسپار ينترنت اکسپلورر را به فراموشيد و ايت ها استفاده کنيرفتن به سا يرفاکس براياز فا -
 
  :ديا نصب کنرفاکس حتميرا در فا NoScript افزونه -
  

NoScript  رفاکسيمن در فايا يوبگرد يبرا يافزونه ا  
د و هر چند ساعت يکن ينصب م يروس قويو يک آنتيشما . وترشان استيت کامپيحواسشان به امن يليکنند که خ ينترنت تصور ميکاربران ا يبعض

د و خالصه هر ينصب کرده ا يروال قويک فايد يدار ياسپا يام آنتشود، انواع و اقس يت ميستم عامل مرتب آپديد، سيکن يک بار آن را به روز مي
  .ديکن يف ميوترتان رديکامپ يرا برا ينوع چفت و 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 يوتر شما آسيند که به صورت بالقوه به کامپن کدها قادريا. شوند يپوتر شما اجرا ميکام يرو... پت، فلش، جاوا و ياسکرجاوا  يکدها مثال کدها

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 طريبرسانند و 
 .سرقت کند… 

شود که  يدا ميپ ينا امن و خطرناک يک شهر محله هايهمانطور که در . است يک شهر واقعينترنت درست مانند گشت و گذار در يگشت و گذار در ا
ها به ق آنيکرده 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
 ينم ينترنتيک صفحه اي يشکل ظاهر يشما از رو. ستين يت، کار آسانيک وب سايا خطرناک بودن يص امن بودن ينترنت تشخيمتاسفانه در ا

د که تا به حال يشو يم ييت هايجستجو وارد سا يه از موتورهااوقات با استفاد يليخ. کند يد ميوترتان را تهديکامپ يد که چه خطريد حدس بزنيتوان
ست يد که معلوم نيشو يوارد م يآنها به صفحات يک کردن رويد که با کليکن يافت ميدر يينک هايل ليميق ايا از طريد و يده اياسمشان را هم نشن

  .در آنها پنهان شده است يزيچه چ
 

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

د از اجرا شدن يتوان يمد يکن يرفاکس استفاده مينجاست که اگر از مرورگر فايا. کند يريمرورگر شما جلوگ يمخرب رو يکه از اجرا شدن کدها
  .ديينما يريشگيمخرب پ يکدها

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 ييکردن کدها رفعاليدهد 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. ها به مشکل بر خواهم خورد تياز سا يارياحتماالً در مشاهده بس
د 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  يا فلش را رويپت يد تا جاوا اسکريها اجازه ده تين سايد و تنها به ايجاد کنيمورد اعتماد خودتان ا يها تيست مجاز از سايک لي

 ياجازه اجراوجود ندارد که  يليدل يعبور يها تيناشناس و سا يها تيدر مورد سا .دينده ين اجازه ايها چن تيه سايکنند؛ و به بق
  .افتد يوتر شما به شدت به خطر ميت کامپين صورت امنيها داده شود چرا که در ا به آن يهر کد

فرض دارد که در  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 يمياعتماد مانند ج مورد يها تياز سا يآن به 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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نماد آن  يد رويکه شد يديت جدياست وارد سا يکاف. د، کار ساده استين اضافه کنين پالگيد ايست سفيرا به ل تيک 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 ن يپالگ
 

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

 يها تياز سا ييکدها يد حاويکن يکه مشاهده م ييها تين است که اغلب ساينکته در ا
بوط به گر مرين اسم ديمثال ا يبرا. ديستين موضوع نيگر هم هستند اما شما متوجه ايد

ت يک وب سايس يکند و از سرو يدکنندگان نگهبان را ثبت مياست که آمار بازد يکد
پت ياسکر يتواند حاو ين کدها مياز ا يبعض. کند ياستفاده م Sitemeterگر به نام يد

نجا کد يد که ايد و انتظار نداريت نگهبان اعتماد داريقاعدتاً شما به سا. مخرب باشند يها
. رخ ندهد ين اتفاقير شما اجرا بشود اما همه جا ممکن است چنمرورگ يرو يمخرب

ک يگر هم در يد يها تيکه از سا يمخرب ين است که کدهاين افزونه در ايقدرت ا
  .دهد يها نم کند و اجازه اجرا شدن به آن ير فعال مياند را غ قرار گرفته ينترنتيصفحه ا

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 اسکريکردن فلش  از به فعاليد و نياعتماد دار يتيکه واقعاً به سا يشما فقط در موارد
  .ستيها ن فعال شدن آن يبه اجازه دادن برا يازيصورت ن

ورد م يها تياز سا يد تعدادياستفاده مجبور هست يچرا که در ابتدا. آزاردهنده به نظر برسد ين افزونه مقداريممکن است در ابتدا استفاده از ا
ن يع ترين و شاياز خطرناک تر يکي XSSد که حمالت يد بدانياما با. ح را بدهديها اجازه کارکرد صح د تا به آنيکن ياعتمادتان را به آن معرف

ها  آن از يريد قادر به جلوگيکرد يکه تا به حال استفاده م يمقابله ا يها چ کدام از روشينترنت است و هيحمله و سرقت اطالعات در ا يها روش
 .ه کنديشتر از قبل هديار بيبس يتيرد و به شما امنين حمالت را بگيا يجلو ياديتواند تا حد ز ياست که م ييها از معدود روش يکين افزونه يا. ستين

  

  
 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  کوچک با فشردن دکمهتواند  يم يو ديکتاتورديکتاتور  بر پيکرمهلک  يضربه ها

قشنگ بزنند اما اگر به  يسند و حرفهايبا بنوين مدت به دوستان ثابت شده است که اگر سالها مقاالت زيمطمئنا در ا  -
م، اطالع يه که بگذريو پخش اعالم يواقع ياجتماع يل گروه هايشکت ياساس ياز کارها .هوده خواهد بوديب يگوش عامه مردم نرسد کار

روش  9جنبش سبز، در اينجا  ياطالع رسان يت هاينگ سايلتريغلبه بر مشکل ف يبرا. برخوردار است ييار بااليت بسينترنت از اهميدر ا يرسان
از هر کدام از . د به راحتي بر مشکل فيلترينگ اينترنت غلبه کنيديتوانن روش ها بيشده است تا با ا ينترنت جمع آورينگ ايلتريعبور از ف يمختلف برا

فقط يادتون باشه که تک خوري نکنيد و به . خوان هاي زير که عبور کنيد بر غول فيلترينگ اينترنت غلبه مي کنيد و به فرشته زيباي آزادي مي رسيد
 يد جنبش سبز برايمف يت هاين روش ها سايبا ا! اده و به فرشته زيباي آزادي برسندد تا اونها هم غول فيلترينگ را شکست ديدوستانتون هم ياد بده

 يت هايبه سا ينترنت و دسترسينگ ايلتريآموزش عبور از ف يو حضور يهمه در دسترس خواهد بود و اگر هر کس فقط به دو نفر به صورت عمل
  :شود يثر ما يشه بيهم ينترنت براينگ ايلتريف يجنبش سبز را بدهد، به زود

 :اولخوان  •
 هر ايراني صاحب يک فيلتر شکن شخصي بر روي وب

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

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

 !بر روي وب باشد 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

 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  ياستفاده دائم ين راهکار برايبهتر .دشو ير نميبه آن امکان پذ يلتر شده و دسترسيشود به سرعت ف يمعروف م ينکه کميبه محض ا

ت يک ساي يخودش و دوستان قابل اعتمادش اقدام به راه انداز ينترنت آن است که هر کس براينگ ايلتريعبور از ف ين روش آسان براياز ا
توان  ين روش ميدر ا. نان خود پخش کند و آن را در سطح عموم منتشر نکندين دوستان مورد اطميلترشکن تحت وب کند و آدرس آنرا تنها در بيف

 .ز به صفر رساندين   لترشکن رايلتر شدن فيو ف ييلترشکن احتمال شناسايف يبا قرار دادن پسورد بر رو

 يبايد مقدار اندکي پول هزينه کنيد و هاست و دامين بگيريد تا بتوانيد بر روي آن فيلتر شکن شخصتحت وب  يخصلترشکن شيف يراه انداز يبرا
 يد ميده يم  لتر نشده در روز هدريف يک پروکسيدا کردن يپ يکه شما برا ينه اندک به ساعت ها وقتين هزيمطمئنا پرداخت ا. خود را برپا کنيد

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

د و لعنت ين دوستانتون هم پخش کنيبياندازيد و آنرا ب د فيلتر شکن شخصي خودتون را راهيدر کمتر از دو دقيقه می توان. خيلي اين کار ساده هست
 40همزمان حداقل به عالوه بر خودتان د يمت می توانين ارزان قيک هاست و داميد يتنها با خر .ان سياهي و جهليبفرستيد بر بان

  ست؟ين ک کار بزرگ و ارزشمند و ماندگارين يا ايآ !ديلترشکن شخصی تحت وب ارائه دهينفر از دوستانتان ف

  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 
. ک مثال ساده بيشتر توضيح دهيمبياييد اين مطلب را با ي. کامپيوترها اجازه ميدهد تا از طريق آن با مقصدشان يک ارتباط غير مستقيم برقرار کنند

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

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

  .دريافت ميکند و بعد 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  طور که ميهمان. اين شکل ارتباط از طريق پروکسي را نشان ميدهد :۲شکل 
 .کامپيوتر سرويس گيرنده وجود ندارد
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دهنده و  بينيد پروکسي در اينجا به عنوان يک واسطه عمل ميکند و عمالً هيچ ارتباط مستقيمي بين کامپيوترهاي سرويس همانطور که مي
اين پاسخ . پيش آيد که کاربرد پروکسي چيست و چرا گاهي از آن استفاده ميشودسوال است برايتان اين  حال ممکن. گيرنده وجود ندارد سرويس

سايت ها کار مي کند، بنابراين با استفاده از پروکسي شما مي توانيد با آدرس  urlاز آنجايي که سيستم فيلتر کردن سايت ها بر اساس آدرس : است
url اين روش تا . محتواي اطالعات سايت فيلتر شده خود دسترسي پيدا نماييد و بدين ترتيب فيلترينگ را دور مي زنيد ديگري که هنوز فيلتر نشده به

 !زماني کار مي کند که آدرس پروکسي شما خود فيلتر نشده باشد

 
  :ها به چند گروه تقسيم ميشوند که مهمترين آنها عبارتند از از نظر فني پروکسي

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

 .است HTTPSاستفاده کرد، زيرا پروتکل مورد استفاده براي اين صفحات ) https(ده رمزنگاري ش Secureصفحات 

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

 .رمزنگاري شده نيز بهره برد

اند تا از کل  تقسيم ميشوند، طوري طراحي شده Socks 5و  Socks 4ه خود به دو دسته ها ک اين پروکسي ):Socks(پروکسي ساکس 
 .قرار دارند 1080ها، غالباً روي پورت  اين پروکسي. پروتکلهاي اينترنت پشتيباني کنند

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

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. دارند
ها بسيار  آنجايي که کار کردن با اين پروکسياز . اند نوشته شده Perlو  PHPاستفاده ميکنند که به زبانهاي برنامه نويسي تحت وب مثل ) اسکريپت(

  .اند ساده است، محبوبيت زيادي پيدا کرده

 

  !د و يک هاست با دامين بخريدينه کنيهز يد اندکيبا يلترشکن شخصيساخت ف يبرا

ن کار يممکن است در نگاه اول ا .اگر يک هاست با دامين داشته باشيد به راحتي مي توانيد براي خود و دوستانتان يک فيلترشکن شخصي داشته باشيد
دا کردن يپ يک سال برايرا که شما در طول  يا نهيتجربه نشان داده، وقت و هز. تسين نيابداً چن يد وليايبه نظرتان پرخرج ب

ها  نهيکمتر شدن هز يبرا .خريد هاست و دامين مي پردازيد ياست که برا يشتر از مبلغيد بيکنيصرف م يعموم يها يپروکس
ت داشته يک وب ساياز شما  يلين ممکن است خيهمچن. ديا چند نفر از دوستانتان انجام دهين کار را مشترکاً با دو يا يه گذاريد سرمايتوان يمنيز 
  !برخوردار است يا ت شما از چه قدرت نهفتهيد سايدانينم يد وليباش

ن يد هاست و دامين است که خودتان اقدام به خريشنهاد ما به شما ايد پينترنت دارينگ ايلترياگر شما هم مثل ما مشکل ف
را بر  - ميپرداز يآنها م يکه در ادامه به معرف-ران ينگ در ايلتريد فيمقابله با موج جد ينه شده برايبه يپت هايد و اسکريکن
  .يشنهاد کنيدو سپس فيلتر شکن خود را به دوستانتان نيز پ .ديخودتان را راه انداز يلترشکن شخصيد و فيآن نصب کن يرو

 ...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  6

  ):James Marshall CGI-Proxy(پروکسي جيمز مارشال اسکريپت  -1

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

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

  :راهنماي نصب پروکسي جيمز مارشال بر روي هاست

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

 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(روش دستي توانيد به دو  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

  :دريافت فايل از سايت اصلي. فايل فشرده اسکريپت را به کامپيوتر خود دانلود کنيد-1

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

  .فايل را از حالت فشرده خارج سازيد-2

  .بر روي سرور هاست خود آپلود کنيدcgi-bin را به درون شاخه  nph-proxy.cgiفايل -3

  .تغيير دهيد 755فايل را به ) Permission(مجوز  -4

  :براي اين کار در کادر آدرس مرورگرتان تايپ کنيد. کنيد فايل مذکور را از درون مرورگر خود صدا-5

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

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

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

  .ديا داده رييتغ 755 به را ليفا مجوز ديشو مطمئن. 1

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. 2

  .شوديم شروع" nph-" با پتياسکر نام که ديشو مطمئن ديا داده رييتغ را پتياسکر امن اگر. 3

  .است. pl اي. cgi ليفا) extension( پسوند که ديشو مطمئن. 4

تي اگر چنين است نگران نباشيد؛ وب ساي .اگرچه نصب پروکسي جيمز مارشال آسان است ولي ممکن است بعضي کاربران مبتدي به مشکل بر بخورند
  .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 -1

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  -2

  .کليک کنيد Acceptدر صفحه بعد، روي دکمه  -3

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 -4
اگر سرور شما از تنظيمات استاندارد پيروي نميکند و تنظيمات خاص خود را دارد، . فرض تکميل کند نصاب سعي ميکند آنها را بر اساس تنظيمات پيش

 .براي کسب اطالعات با شرکت خدمات دهنده وب هاست خود تماس بگيريد. سمتها را خودتان به صورت دستي پر کنيدالزم است اين ق

  

  .نحوه پر کردن فرم نصاب پروکسي جيمز مارشال - جدول

کليک  Finishدکمه روي . وب سايت شما را بررسي کرده و توضيحات مختصري را در مورد آن نشان ميدهد) Installer(در اين مرحله نصاب  -5
  .کنيد

حال روي لينکي که در اين صفحه . برخورد ميکنيد) Congratulations(اگر نصب با موفقيت انجام شود در صفحه بعدي به يک پيام تبريک  -6
  :فرض، پروکسي در آدرس زير قرار ميگيرد به طور پيش. وجود دارد کليک کنيد تا به صفحه پروکسي برويد

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 . ضمنا توجه داشته باشيد که پروکسي جيمز مارشال، در شکل اوليه، براي عبور از فيلتر مناسب نيست
 :يلتر استفاده کنيد الزم است يکي از کارهاي زير را انجام دهيدمارشال براي فرار از ف

در اين حالت آدرس وب . پشتيباني ميکند) SSL(سرور امن، سروري است که از ارتباطات رمزنگاري شده . يک سرور امن اجرا کنيد آن را از روي -1
مندي از  مراه با خدمات وب هاستينگ ارائه نميشود و شما براي بهرهاين امکان، به طور معمول، ه. شروع ميشود https با httpسايت شما به جاي

با اين حال بعضي وب هاستها به شما اين امکان را ميدهند که از گواهينامه . خريداري کنيد SSLآن بايد مبلغي را جداگانه پرداخته و يک گواهينامه 
اگر برايتان مقدور بود، از اين روش استفاده کنيد، . کت وب هاست خود تماس بگيريدبراي اطالعات بيشتر با شر. آنها به صورت اشتراکي استفاده کنيد

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

دسترسي URL  تنظيم شده باشد، 8000بر روي پورت  مثالً با فرض اين که پروکسي. قرار دهيد 80پروکسي را بر روي پورتي به غير از پورت  -2
  .اکثر وب هاستها اين امکان را واگذار نميکنند. آيد به پروکسي به صورت زير در مي

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

راهنماي " براي اطالعات بيشتر به قسمت. درآورد ها را به صورت درهم ريخته  URLمتن اسکريپت را کمي تغيير دهيد و کاري کنيد که پروکسي -3
 :مراجعه کنيد" تنظيمات پروکسي جيمز مارشال

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

 :ديسوال کنانجمن  نيد از ايپت به مشکل برخوردين اسکرياگر در نصب ا

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

  ):PHProxy(پي اچ پروکسي اسکريپت  -2

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  FTPپشتيباني ميکند ولي به گفته طراحش به زودي قابليت پشتيباني از  HTTPريپت فقط از پروتکل اين اسک. است و تنظيمات کمتري دارد

 Safeهمچنين وضعيت . و باالتر پشتيباني ميکند نصب و اجرا گردد ۲/۴نسخه  PHPاين اسکريپت بايد بر روي سروري که از . آن افزوده ميشود

Mode براي اسکريپتهايPHP  ال باشدبايد غير فع.  

  :Phproxyکسب اطالعات بيشتر درباره 

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

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

  راهنماي نصب و تنظيمات پي اچ پروکسي

 :براي نصب مراحل زير را طي کنيد

 :دريافت فايل از سايت اصلي. فايل فشرده اسکريپت را به کامپيوتر خود دانلود کنيد - 1

http://sourceforge.net/projects/poxy 

ران استفاده يا يبرا PHProxy ينه شده يد و بهيپت جديدر صورت کار نکردن آن، از اسکر. ران کار نکنديدر ا Phproxy تپيممکن اصل اسکر
 :ديکن

filter.com/forum/showthread.php?t=1336-http://www.no 

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
http://www.no
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  .ده خارج کنيدفايل را از حالت فشر - 2

 .بر روي سايت خود کپي کنيد) public_htmlمعموالً(را به دايرکتوري اصلي  phproxyفولدر  - 3

 .را پيدا کنيد index.phpبرويد و فايل  phproxyبه شاخه - 4

 .تغيير دهيد 644اين فايل را به ) Permissions(مجوز  - 5

  :اي اين کار در کادر آدرس مرورگرتان تايپ کنيدبر. 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  PHProxyاگر مراحل فوق را با موفقيت انجام داده باشيد، صفحه اصلي
استفاده  Imageا ي Iranمانند  يعموم ياز نام ها حتما. انيد تغيير دهيدوم ديگري که مي خواهيد مي ترا به هر اس phproxyنام فولدر . شروع کنيد

  .رممکن شوديغ يديق کلمات کليلترشکن شما از طريلترشدن آدرس  فيد که امکان فيکن

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

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

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. اسکريپتهاي جاوا را از صفحه حذف ميکند 
  .نشوند

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

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

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

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

Base64:  از روشbase64 براي درهم ريختنURL  براي 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:  عنوان صفحه را از نوار عنوان)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. 

http://www.YourSite.com/phproxy/index.php
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د تا اثر يک بزنيرا هم حتما ت Use ROT13 encoding on the address نهيگز phproxy يلترشکنهايدر ف
  .شود يخنث  URL نگ بر اساس آدرسيلتريف

ي توانيد آنها را مستقيماً از رو ها بايد بر روي سرور هاست نصب و اجرا شوند و شما نمي در آخر، تذکر اين نکته ضروري است که اين اسکريپت
  .کامپيوتر شخصي خودتان اجرا کنيد

  :Phproxyروشي ديگر براي دريافت اسکريپت 

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

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

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

 :ز آن بهره برداري کنيد و از اينترنت بدون محدوديت لذت ببريدآدرس زير در دسترش شده و مي توانيد ا

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-ybuilder.com/blog/category/proxyhttp://www.prox 

  

  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 ينجام مک ايناميد ديک کليبه کمک  url يرمزنگار

درون  يفولدر يل را روياست هر سه فا ياستفاده کاف يبرا يعني. شود ينصب و استفاده م PHProxy يپت درست مانند نسخه اصلياسکر
پرمخاطب  يت هايبه سا يل دسترسيتسه يبرا يستينک ليترجمه شده اند و ل يارسآن هم به ف ينه هايبه عالوه گز. ديکن ينگ خود کپيهاست

  .ه شده استيلترشده تهيف

 0.5b201نسخه   PHProxyنه شدهيپت بهيدانلود اسکر

6filter.com/forum/showthread.php?t=133-http://www.no  

  Phproxy  يها روش استفاده از پروکسي

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

را  Accept Cookies اينکه آدرس سايتي را در اين پروکسي ها تايپ کنيد زحمت بکشيد براي استفاده بهتر از اين اسکريپت حتما تيک قبل از
  .را بهتر مشاهده کنيد باالترين سايت را برداريد تا صفحات سايتهايي نظير  Remove Scriptsبزنيد و تيک

http://www.proxybuilder.com
http://www.site-shoma.com/iran
http://www.prox
http://www.no
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تا اثر  ديک بزنيرا حتما ت Base 64يا   Rotate13هنيگز phproxy يها لترشکنين در فيعالوه بر ا
  .شودخنثی و غير فعال URL  نگ بر اساس آدرسيلتريف

 

  

  )اسکريپت پروکسي مخصوص جنبش سبز(سبزپروکسي اسکريپت  -3

شود و از طريق آن  ميافزار بر روي هاست نصب  اين نرم. هاي فيلتر شده است سبز پروکسي روشي جديد، آسان و سريع براي دسترسي به وب سايت
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

  .نيديا اينکه از لينکدوني سبزپروکسي استفاده ک. ها را برايتان باز کند هاي فيلتر شده را به آن بدهيد تا آن آدرس سايت

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
را  راه اندازي صد ها و هزاران سبزپروکسي که هر کدام مشکل فيلترينگ يک جمع. شخصي، آن را در اختيار دوستان و آشنايان خود هم قرار دهند

 .تواند براي صدها هزار نفر راهگشا باشد کند مي حل مي

  منطق متفاوت سبزپروکسي

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

  .سرويس دهي محدود شود

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

  .يکديگر عمل مي کنند
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  :برتري هاي اين روش در اينجا است که

  .مخفي است و مرکزيت ندارد بنابراين مانند روش هاي قبل، کشف و فيلتر نخواهد شد - 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. نياز به نصب هيچ نرم افزاري هنگام استفاده نيست - ۴

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

 

  : ايرانيان خارج از کشور هم مي توانند کمک کنند

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

  .راي دسترسي به اينترنت آزاد و بدون محدوديت کمک کنيددوستان و آشنايان مقيم ايران مي توانيد به آنها ب

  

  :دانلود اسکريپت سبزپروکسي

 :وب سايت سبزپروکسي در آدرس زير قرار گرفته است

http://www.sabzproxy.com 

راي دريافت آخرين نسخه اسکريپت سبزپروکسي به همراه فايل راهنماي آن، از آنجايي که وب سايت سبزپروکسي در ايران فيلتر خواهد شد، بنابراين ب
دقت کنيد که . ارسال کنيد تا فايل دانلود آن به ايميل شما ارسال شود sabzproxy@sabznameh.comکافيست يک ايميل خالي به آدرس 

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

 :پرسش و پاسخ درباره سبزپروکسي

  يوتيوب و ديگر سايت هاي ويدئويي را هم تماشا کرد يا خير؟ آيا ميشه با اين پروکسي ويدئوهاي - 1

 .يوتيوب را مشاهده کنيد ديوهايمي توانيد وي) را برداريدآنتيک گزينه غيرفعال کردن (بله اگر جاوا اسکريپت را فعال کنيد         

راهپيمايی های روز قدس يا در ها  VPNبا  مخابرات مثل کاري که(آيا امکان اينکه روزي اين اسکريپت توسط مخابرات غيرفعال بشه هست؟  - 2
  )کردبهمن  22

 .رد ادامه دار استفيلترينگ و ضد فيلترينگ يک نب. فعال که کار مي کنه و بايد صبر کنيم ببينيم چي مي شه        

 

 

http://www.sabzproxy.com
mailto:sabzproxy@sabznameh.com
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  ما را تغيير ميده؟ IPآيا سبزپروکسي اطالعات رد و بدل شده را کد ميکنه؟  - 3

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

پيچيده شدن رمزنگاري آدرس ها و . سبزپروکسي قسمت هايي براي افزايش امنيت هم اضافه شده مانند عدم ايندکس شدن در موتورهاي جستجو
  .امن تر هم باشد PHProxyتمام اينها سبب مي شود که اين پروکسي حتي نسبت به  اختصاص يک کليد به ازاي هر کاربر که

 

  اسکريپت باالکسي بهينه شده توسط ايراني ها براي کارهاي بزرگ  -4

  :مثل فعاليت در سايت باالترين و فيس بوک

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

نگ انجام داده يلتريمبارزه با ف يها برا يرانيهست که تابحال ما ا ين کار نرم افزاريبه نظر عمده تر. است يار عاليبس يباالکس يکار توسعه دهنده 
 يک رمزگذاريپت از يد در هر اسکرينگذار تپياسکر يوزر و پسورد رويکه اگر  ير داده به طورييرا اساسا تغ ياچ پروکس يپ يروش رمزگذار. ميا

  .باشد ييا قابل رمزگشا.گر توسط مزدوران جيد يد، باالکسيجد ين رمزگذاريد است که با ايبع. کند يمتفاوت و رندوم 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

1 - 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

2 - phproxy البا نام کوکي ها را کدگذاري نميکنند که در مورد برخي سايتها موجب شناسايي استفاده کننده ميشوندغ و اسکريپت هاي مشابه. 

3 - phproxy  البا يک مشکل امنيتي بزرگ وجود دارد و آن ارسال تمام کوکي هاي ثبت شده در غو اسکريپت هاي مشابهurl  فيلترشکن شما به
 .شبکه است

4 - phproxy ابه با الگين کردن در سايت هايي مثل باالترين مشکل دارندو اسکريپت هاي مش. 

تر هستند، اما در روزهاي حساس که اين نرم افزارها نيز مسدود  مناسب your-freedomو  ultrasurfبطور کلي برنامه هايي نظير   - 5
  !ميشوند يا بسياري از پورتها بسته ميشوند، اين اسکريپت کشتي نجات محسوب ميشود

است، در باالکسي تمام هدرها و  phproxyاسکريپت  برای تغییر در ، اين اسکريپ حاصل مدتي تالش و تحقيق شبانه روزي Balaxy و اما
  .کوکي هاي ارسالي و دريافتي به دقت بررسي شده اند و تنگناهاي امنيتي زير پوشش قرار گرفته اند
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 :برخي مشخصات باالکسي

 متن باز و رايگان - 

 ها همراه با انتخاب کليد دلخواه cookieها و  url از رمزنگاري براياستفاده  - 

  )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  - 

  facebook وgmail رفع مشکل  - 

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

  .هم ندارد curlهم بخوبي کار ميکند و نيازي به توابع  4ورژن   phpو تحت براحتي نصب شده phproxyاين اسکريپت نيز مانند  - 

راي غلبه بر مشکل ارسال تمام کوکي هاي دامنه اصلي اسکريپت است، به عنوان مثال شما آپاچي ب 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،  6با فيلترشکن در باالترين الگين ميکرديد و به 

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

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

  .ي مشابه صد در صد امنتر استاين اسکريپت به هيچ وجه کل ترافيک عبوري شما را رمزنگاري نميکند، اما بطور کلي از اسکريپت ها - 

  .اده شود، ميتواند امنيت به مراتب باالتري را براي شما فراهم کندفاست httpsدر صورتي که برنامه روي سرورهاي با قابليت  - 

  

  ):راهنماي تفضيلي( ياسکريپت باالکس راهنماي خالصه نصب

 :را دانلود کنيد balaxyفايل اسکريپت  - 1

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

تا اينجا کار تمام است و اسکريپت آماده (در پوشه اي از هاست خود آپلود کنيد ) فايل 4شامل (فايل را از حالت زيپ خارج کرده و محتويات آن را  - 2
  )استفاده است

  :مي توانيد مراحل زير را دنبال کنيداما براي استفاده بهتر 

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

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


  

http://balaxy.wordpres 

يک دالر  50يا  40کشور انتظار مي رود هر کسي که در توانش هست با 
د و آدرس آن را فقط از طريق ايميل اين اسکريپت را روي آن آپلود کن

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

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

http://www.glype.com/downloads 

 :اين اسکريپت يسوال از سازنده ايرانطرح و  

start-s.com/2010/02/03/balaxyhttp://balaxy.wordpres

  !ديسخاوتنمد باش

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 براي استفاده از اسکريپت . ددر داخل بدهنفر از دوستانشان  40

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
  .از 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 

 اطالعات بيشتر

  

سخاوتنمد باش

از دوستان خارج
 phpهاست

40تا  30به 

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

  

اسکريپت -5

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

دانلود اسکريپت 

proxyبراي نصب اين 

  

  

http://balaxy.wordpres
http://www.glype.com/downloads
http://balaxy.wordpres
http://www.glype.com/downloads
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 :مراحل زير را طي کنيد Glype Proxyراي نصب ب

  .را دانلود کنيد Glype Proxyفايل فشرده مربوط به اسکريپت   - 1

  .فايل را از حالت فشرده خارج کنيد - 2

 .بر روي سايت خود آپلود کنيد) public_htmlمعموالً (را به دايرکتوري اصلي  Glype Proxyفولدر  - 3

  .کنيد با تايپ آدرس آن فراخوانیرا  index.phpل از درون مرورگر خود فاي  - 4

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

st_15.htmlpo-http://proksis.blogspot.com/2009/08/blog 

  

  توسط ايراني ها همراه با سيستم کدگذاري پيشرفته،  Glypeاسکريپت تغيير يافته 

  :جهت مقابله با موج جديد فيلترينگ مخابرات

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

برخالف نظر عده اي که گمان ميکنند سرعت عمل مخابرات در شناسايي و مسدود سازي سايتهاي فيلترشکن باال رفته اين قضيه ربطي به فيلتر 
در آدرسهاي اينترنتي را به  Base64ي فيلترشکن ندارد بلکه مخابرات در يک عمل زيرکانه موفق شده است امکان ديکد کردن کردن آدرس سايتها

از کدگذاري فايلهاي . سيستم کدگذاري بسيار رايجي است که کاربردهاي مختلفي دارد Bse64سيستم کدگذاري. سيستم فيلترينگ خود اضافه کند
با اين ترفند جديد مخابرات، از اين پس تمام وب پروکسيهايي که از . ا کدگذاري آدرسهاي اينترنتي در وب پروکسي هاضميمه در ايميل گرفته ت

  .استفاده ميکنند خنثي و بالاستفاده ميشوند و ديگر نمي توان براي دسترسي به سايتهاي فيلتر شده از آنها استفاده کرد Bse64کدينگ 

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

 :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-www.nohttp:// 

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

  .اطالعات فراهم گردد

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

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

http://proksis.blogspot.com/2009/08/blog
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 :شده را منتشر کنيمبه هرحال ما سعي ميکنيم در زمان مقتضي اين فايل را نيز بازنويسي کنيم و از طريق همين تاپيک نسخه آپديت 

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

  

  :Asproxy اسکريپت فيلترشکن  -6

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

  .مي باشد

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

را  Youtubeمهمترين ويژگي اين اسکريپت در اين است که شما به راحتي مي توانيد با آن ويدئوهاي 
 Gmailو  Twitterو  Facebookده و به راحتي مي توانيد از آن در سايت هايي مانند تماشا کر

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

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

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

  :Asproxy فيلم آموزشي راهنماي نصب اسکريپت

http://www.youtube.com/watch?v=21GP1iS3G2o 

 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 6دانلود  -
http://www.box.net/shared/h3b53tzgrt  

ttp://www.4shared.com/dir/UUU9fX4q/iran.htmlh  

  

http://www.no
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.box.net/shared/h3b53tzgrt
http://www.4shared.com/dir/UUU9fX4q/iran.html


-32- 

  :د هاستيخر تهيه و يد برايمف يآدرس ها

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

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

  :ليست شرکت هاي فروشنده هاست

http://webhostingreview.ir 

  :سايت انجمن تخصصي وب هاستينگ ايران

http://webhostingtalk.ir 

  

  :شخصیلترشکن يت فيسا يراه انداز يبرا مهمنکات 

  .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  براي اسکريپت (Outgoing Socket) مطمئن شويد سوکت خروجي -
  .از استپروکسي سوکت خروجي را ميبندند ولي در غالب موارد اين سوکت ب

  .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 دامنه براي سايت فيلترشکن خود را با پسوند -

در . د که مطمئن تر هستنديکنند هاست بخر يارائه م (Unlimited Bandwidth) باند نامحدود يکه پهنا يخارج يحا از شرکت هايترج -
ن را به صورت ينگ نامحدود شما امکان ثبت دامينه هاستيسال هز 1تنها با پرداخت  يعني. گان استين هم راين حالت معموال ثبت داميضمن در ا

 .شود يم يينه شما صرفه جويد که در هزيگان را هم داريرا

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

  .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 -

برخي شرکت ها روي سرويس هاي خود پهناي باند . ايي خريد بکنيد که روي هاست بيشترين پهناي باند ماهيانه را ارائه مي دهنداز شرکت ه  -
هرچقدر پهناي باند ماهيانه بيشتري روي هاست خود داشته باشيد افراد بيشتري . اينها بهترين گزينه براي خريد هاست هستند .نامحدود ارائه مي کنند

  .ند از فيلترشکن شما بهره برداري کنندمي توان

، غير قابل شناسايی به عنوان يک URLتا از طريق آدرس  بسازيد Iran يا Image بر روي هاست خود يک فولدر با نام يک عمومي و رايج نظير -
  . فايل هاي اسکريپت فيلترشکن خود را درون اين فولدر آپلود کنيد. فيلترشکن باشد

يت 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 در صفحه اصلي سا - 
  .سايت يک فيلترشکن است

http://www.google.com/search?hl=en&q
http://webhostingreview.ir
http://webhostingtalk.ir
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، Glypeبر روي سايت خود مي توانيد چندين فولدر با نامهاي عمومي مختلف بسازيد و در درون هر فولدر يکي از اسکريپت هاي باالکسي،  -
  .بدين ترتيب همزمان بر روي سايت خود چندين فيلترشکن مختلف در اختيار داريد. زپروکسي يا غيره را قرار دهيدسب

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

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

د که رمز عبور آن همه جا پخش شده است و يده يباشند و احتمال م يلترشکن شما در حال استفاده مياز ف ياديد که افراد زيمتوجه شد ياگر روز - 
هاست نام  يمثال رو(د يلترشکن خود را عوض کنيکبار نام فولدر فيهر چند ماه  ستيلتر شدن آن توسط مخابرات باالست، کافيو ف ييخطر شناسا

لترشکن خود را به همراه يد فيسپس دوباره آدرس جد. ر ممکن شوديبه به آن غيافراد غر يتا دسترس) دير دهييتغ myiran را به iran فولدر
 .کنند يتا از آن بهره بردارد يو مورد اعتماد خود ارسال کن يميار صميدوستان بس يپسوردش برا

اما اگر روزی . کامال مناسب هستند 1389بيشتر اسکريپت هايی که در اينجا توضيح داده شد بهينه شده اند و برای دور جديد فيلترينگ در سال  - 
تر می توانيد از تالش دوستان برنامه مخابرات توانست الگوريتم اين اسکريپت ها را کشف کند و آنها را فله ای غير فعال کند از طريق انجمن نوفيل

  :نويس برای ارائه اسکريپت های جديد آگاهی يابيد

http://www.no-filter.com/forum/forumdisplay.php?f=16 

  

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

چه از لحاظ (را  ياديفشار ز يپروکس يها را برنامهيز. ديآ يشود خوششان نمنصب  يسرورشان پروکس ين که بر روياز وب هاستها از ا ياريبس
افراد متفرقه به آن  يد و از دسترسيتان اجتناب کنيکردن پروکس يد از عموميکن ين سعيبنابرا. کنند يبر سرور وارد م) کيپردازش و چه از نظر تراف

براي خصوصي کردن فيلتر  .دهديلتر شدن قرار مي، آن را در معرض خطر فيروکسکردن پ يگر عمومياز طرف د. ديينما يريله پسورد جلوگيبوس
خود انتخاب کرده ايد را  يرا که براي فولدر پروکس يگريد يير قابل شناسايو غ ييا هر اسم عموم Iran شکنتان از طريق کنترل پنل هاست پوشه

بنابراين سايت فيلتر . اند از فيلتر شکن شما استفاده کند که رمز عبور داشته باشدپسوردگذاري کنيد تا هر کس وارد اين آدرس مي شود فقط زماني بتو
اما فراموش نکنيد که پسورد ورود به . شکن شما از آنجايي که به دست سانسورچي ها نمي افتد، فيلتر نشده و براي هميشه در اختيار شما خواهد بود

 .مئن نيز خود قرار دهيد تا آنها هم مانند شما بتوانند از فيلتر شکن استفاده کنندفيلترشکن را در اختيار دوستان و اقوام آشنا و مط

  )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 انتهاياضافه شده را در ل وزرياکنون 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. 

http://www.no-filter.com/forum/forumdisplay.php?f=16
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 يک بر رويپس از کل Cpanel ين منظور در صفحه اصليا يد، که براير فعال کنيرا غ Frontpage Extensions دين صورت بايدر ا
ر يغ  FrontpageExtensionsد، اکنون يرا انتخاب کن Uninstall Extentions کمهدر صفحه باز شده د  Frontpage Extensionsنهيگز

  .فعال 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 يد، استفاده از يز باشيال آن نيا سريست دنبال کرک يبا يستند و ميهم ن ين گونه نرم افزارها که معموال مجانيانصب 
 يب FTP از شما را از هرگونه نصب نرم افزارين  Extensionنيا. است FireFTP ن اکستنشنينام ا !رفاکس استيگان مخصوص مرورگر فايو البته را

و  Explorer ش صورتيساده و روان و به نما يظاهر. د را با خود داردينه انتظار دارين زميک نرم افزار در ايرا که از  يابزار يکند و تمام ياز مين
نه يرفاکس، گزيفا ين اکستنشن بر رويپس از نصب ا. باشد ين اکستنشن جالب ميگر مشخصات اياز د Drag & Drop تياز قابل يبانين پشتيهمچن

 يخود بر رو يل هايآپلود فا يت براين قابليد از ايتوان يآن م يک بر رويرفاکس اضافه خواهد شد که با کليفا Tools يبه منو FireFTP با نام يا
  .ديهاست استفاده کن ين ساخت فولدر بر رويهاست و همچن

 :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 

  

 خوان هشتمر آدرس هاي داده شده در اين بخش فيلتر شده اند و سايت فيلترشکن براي باز کردن صفحات وب فيلتر شده نداريد،ابتدا از اگ++ 
  .تا با کمک آنها بتوانيد وارد سايت هاي فيلتر شده شويد براي يافتن وب پروکسي هاي تر و تازه استفاده کنيد

  

 اگر در ثريا هم باشد، عدالت و آزادي

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

  

  

  

  

  

  

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/684
http://fa.flossmanuals.net/Firefox/FireFtp
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  :دومخوان  •
  هم فيلتر شکن؛ هم راهکاري براي مخفي ماندن در وب Tor پروژه

  )رايگان، بدون تبليغ و امن. (رنتي توسعه داده شده استبا هدف جلوگيري از ردگيري اينت 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
شبکه اش وجود دارند بستر بسيار امني براي تبادل اطالعات ايجاد ايجاد يک شبکه مطمئن پيازي شکل ميان کامپيوترهاي سراسر جهان که داخل 

  .مي کند و يکي از شبکه هاي زيرزميني بسيار امن در اينترنت محسوب مي شود

Tor  و 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
با تقويت ارتباطات در اطراف يک شبکه توزيع شده  Tor .حريم خصوصي، روابط و فعاليت هاي کاري محرمانه و امنيت دولتي را تهديد مي کند
ايستگاه هاي واسطه که توسط دواطلبان از سراسر جهان اداره مي شود، از شما 

الع از سايت هايي اين نرم افزار اجازه نمي دهد ديگران از طريق اط: محافظت مي کند
که شما بازديد مي کنيد اتصال اينترنتي شما را مشاهده کنند، همچنين اجازه نمي دهد 

با  Tor. سايت هايي را که بازديد مي کنيد از موقعيت فيزيکي شما اطالع پيدا کنند
تعداد زيادي از برنامه هاي موجود شما، از جمله مرورگرهاي وب، سرويس گيرندگان 

فوري، ورود به سيستم از راه دور و ساير برنامه هايي که براساس پروتکل پيام رساني 
TCP صدها هزار نفر در سراسر دنيا از . هستندTor  براي اهداف متفاوت استفاده مي
  ...و شهروندان عاديروزنامه نگاران و وبالگ نويسان، طرفداران حقوق بشر، مأموران اجراي قانون، سربازان، مؤسسات، شهروندان مخالف رژيم : کنند

  

 :به همراه مرورگر فايرفاکس تنظيم شده براي آن، از سايت اصلي TORدانلود برنامه 

https://www.torproject.org/torbrowser 

  :Tor يرانيت ايسااز  TORدانلود برنامه 

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

  

  

  

https://www.torproject.org/torbrowser
https://tor4iran.net/the
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  :ليميک ايت اصلی تنها با ارسال ياز سا TOR افت برنامهيدر

ارسال کرده و در   gettor+fa@torproject.org، نامه ای به آدرس Gmail ق حسابيست از طرين روش تنها کافيدر ا
  . ل شما ارسال گردديمين برنامه به ايد تا نسخه فارسی ايرا درج کن  tor-browser-bundleمتن نامه، واژه های

د و در متن نامه، واژه های يل بزنيـميا  gettor@torproject.orgز به آدرسير نسی برنامه تُيافت نسخه انگلـيبرای در
tor-browser-bundle کيبالفاصله توسط روبات پاسخگوی اتومات. ديرا درج کنTOR  ل شما جهت دانلود يميرنامه تر به اب

  :باشد Gmail د نامه ارسالی شما از طرفيق، حتما باين طرين برنامه از ايافت ايادتان باشد برای دري. ارسال خواهد شد

  

  :در مرورگرهاي مختلف TORطريقه استفاده از 

 :کنيد استفاده توانيد مي صورت دو به را TOR شما

 افزار نرم. ببريد لذت آزاد اينترنت از و دهيد انجام را الزمه تنظيمات خود مرورگر براي سپس و کنيد دانلود را TOR برنامه تنها اول حالت -1
 .دهيد انجام اکسپلورر اينترنت روي بر را تنظيماتي بايد IE براي اما. شود مي فعال فاکس فاير روي فرض پيش صورت به تور

 (IE) اکسپلور اينترنت در  (TOR)تور شکن فيلتر کردن فعال روش

 پي آي LAN Settings قسمت در سپس و شده Connections تب وارد Internet Options پنجره در تا است کافي اينکار براي
 فعال غير هم را Bypass proxy server for local address قسمت تيک. را 8118 عدد پورت قسمت و کنيد وارد را 127.0.0.1

  .نماييد

mailto:gettor+fa@torproject.org
mailto:gettor@torproject.org
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دانلود کنيد تا با اجراي آن بر  TORرا به همراه مرورگر بهينه سازي شده فايرفاکس با  TORدوم نسخه قابل حمل يا پرتابل برنامه  حالت - 2 
 .از نعمت اينترنت آزاد بهره ببريد...) منزل، اداره، دانشگاه، کافي نت و (روي کامپيوتر خود يا حافظه فلش در هر کجا که هستيد 

  !ي شودحالت دوم توصيه م

 :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

  

 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  اتوماتيک اجرا مي شود و



-38- 

  :متصل شده باشيد اين پيغام سبز رنگ را در فايرفاکس خود مشاهده مي کنيد TORاگر درست به 

 

ت و گذار امن در با خيال راحت به گش 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  TORموفقيت آميز به در اين روش پس از اينکه پيغام اتصال 
 Inetrnetدانلود کرديد به اينترنت بدون فيلتر و امن دسترسي دارد و به عنوان مثال مرورگر  TORبرنامه از سايت 
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Explorer و اگر با مرورگر ديگري به غير از فايرفاکس مخصوص . شما چنين قابليتي نداردTOR  از اينترنت استفاده کنيد
 .برقرار نبوده و ممکن است لو برويد و شناسايي شويد TORارتباط شما با 

موجود در بسته از طريق  Firefoxفقط صفحات وب بازديد شده از طريق مرورگر . به طور خودکار باز خواهد شدFirefox آماده شود،  Torوقتي 
Tor ز جمله ساير مرورگرهاي وب ا. ارسال خواهد شدInternet Explorer قبل از استفاده دقت کنيد که عبارت . کار نمي کنند"Tor فعال شد "

  .در دکمه گوشه سمت راست پايين مرورگر فايرفاکس ظاهر شود

  

  :Torنکات مهم برای استفاده از 

تواند شما را  دهد، آن كوكي مي كوكي ميكنيد و يك سايت به شما  اگر حتي بدون تُر هم اينترنت را مرور مي: ها برحذر باشيد از كوكي - 
 .هاي شما را به صورت ايمن به كار ببرد كند تا كوكي سعي مي TOR. شناسايي كند حتي اگر مجدداً از تُر استفاده كنيد

  :خواهيد استفاده كنيد، محفوظ كند تواند كمك كند تا هر كوكي را كه نمي ميبراي فايرفاکس   CookieCullerافزونه

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/82  

 - TOR شود و هر چيزي كه در داخل شبكه تُر قرار  كند و هر چيزي بين شما و شبكه تُر رد و بدل مي منشاء ترافيك شما را ناشناس مي
اطالعات حساسي را رد و بدل  اگر شما .تواند ترافيك بين شما و مقصد نهايي را رمزنگاري كند كند، ولي تُر نمي دارد را رمزنگاري مي

از متدهاي رمزنگاري مانند  شويد كنيد، بايد بيشتر مواظب باشيد درست مانند وقتي كه به صورت معمولي به اينترنت متصل مي مي
HTTPS  يا متدهاي ديگر رمزنگاري و تشخيص هويت نهايي استفاده كنيد. 

كند،  داخلي شما از طريق مسدود كردن كشف و نفوذ مقصد شما اقدام مي هاي هكرها و اتكرها را به شبكه هنگاميكه تُر از حمله - 
تواند شما را به صفحات اشتباهي هدايت كند  تُري كه بد و يا به صورت مخرب تنظيم شده باشد، مي: كند هاي جديدي را ايجاد مي ريسك

تا زماني كه از صحت و درستي فايلها، . اطمينان جلوه دهدهايي را معتبر و مورد  يا براي شما اپلتهاي جاوايي را ارسال نمايد كه دامنه
 .ايد، آنها را باز نكرده يا اجرا نكنيد هايي كه از طريق تُر بارگذاري كرده ايد مطمئن نشده مستندات يا برنامه

 - Tor نها كند زيرا آ يرفعال مياف ادوبي و بقيه را غ دي پالگينهايي مانند جاوا، فلش، اكتيوايكس، ريل پلير، كوييك تايم، پالگين پي
توانيد با  خواهيد يوتيوب را فعال كنيد، مي اگر مي. بعنوان مثال، يوتيوب غيرفعال خواهد بود. كنندرا شناسايي  پي آدرس شما توانند آي مي

همچنين . كنيد از مياجازه بدهيد تا فعال شود، ولي آگاه باشيد كه خودتان منفذي را براي حمله ب مراجعه به تنظيم مجدد براي يوتيوب
آنها ممكن است تُر را . كنند آوري مي كنيد جمع سايتهايي كه در آن تايپ مي هايي مانند تولبار گوگل، اطالعات زيادي در رابطه با وب افزونه

به صورت امن و  يكي براي تُر(دهند از دو مرورگر استفاده كنند  بعضي از مردم ترجيح مي. دور بزنند يا اطالعات حساس را منتشر كنند
 )امن وب سايتها و اينترنت ديگري براي مرور نا

  :براي نمايش ويدئوهاي يوتيوب TORتنظيم 

TOR  به صورت پيش فرض فايل هاي فلش را نشان نمي دهد چون سايت هاي حکومتي ممکن است بتوانند از طريق فايل هاي فلش آي پي
در گوشه سمت راست پايين  Tor Enabledست براي شما مي توانيد بر روي پيغام سبز رنگ ورد مهم نياگر اين م. واقعي شما را شناسايي کنند

  :به قسمت زير برويدفايرفاکس کليک راست کرده و  Torمرورگر 

Torbutton Preferences->Security Settings->Dynamic Content  

  :کنيد OKرا بر داريد و  "Disable plugins during Tor usage"و تيک گزينه 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/82
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براي بازديد از سايت هاي حکومتي  . قابل مشاهده هستند TOR، ويدئوها از طريق TORرفاکس مخصوص يبدين ترتيب پس از باز و بسته کردن فا
د يل های فلش بايش فاين نمايد که پالگيالبته فراموش نکن. رفاکس به گشت زني بپردازيديد و پس از باز و بسته کردن فايدوباره اين تيک را فعال کن

  .شما نصب شده باشد TORرفاکس يبر روی مرورگر فا

  :برنامه هاي فيلترشکن را تنها از سايت اصلي آنها دانلود کنيد

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

 .بگيريد

  

  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  TORده مي کنيد، بنابراين سرعت عمل اينترنت شخصي آن فرد استفا
  :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 -1

 .شما را پيدا و شناسايي کند Ipاز طريق  امنيت شما برقرار است و کسي نمي تواند -2

  :را هم مي توانيد عوض کنيد TOR خود در برنامههويت 

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



  

استفاده  ي، برايت پل زنيقابل. ديآن استفاده کن 
را دانلود کرده  Torست نرم افزار يباياز استفاده از آن مالبته قبل 

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

  .مات شبکه خود اضافه نمود

https://bridges.torproject.org 

ک خط يبا فقط  bridges@torproject.orgبه آدرس 

 Tor با پلها در مواقعي که Tor کار نمي کند  

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

ست نشده انديل Torيهستند که در فهرست عموم Torي، باز فرستنده ها)ا پلي" (
ازفرستنده هانترنت شما تمام بيس دهنده اياگر سرو يحت. کشف و مسدود کرد

 .ديتمام پلها را 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. 

 

 Torاستفاده از

ياگر احتمال م
که شبکه  يکسان

 .ديباش

 
  ست؟يپل چ

" (باز فرستنده پل"
کشف و مسدود کرد

تمام پلها 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. رديلها اطالعات بگل به آن ارسال کند و بسرعت در مورد پ

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

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

  .ديکن يکربنديد، پيدا کرده ا

 :د کرديافت خواهيات در مورد پلها درل پاسخ، شامل اطالعيميک ا

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

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

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

http://www.gmail.com يبجا https://gmail.comاز  يعنيد، ياستفاده کن SSLرا با اتصال امن 

  .شه استفاده شوديد، تا هميش فرض انتخاب نمائيرا بعنوان پ HTTPSد 

  .ديد و اطالعات پل را وارد کنيرا فعال نمائ

دا کرده ايکه پ ييرا با آدرس پلها Torد يد، بايافتيدرس چند بازفرستنده پل را 

ک ايبا بالفاصه يتقر

 :نکات مهم

ل فرستاده شده حتما ميميا
ک مهاجم ميکرد، يم

قه طول ميچند دق

Gmail  را با اتصال امن
Gmail د 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
http://www.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

ک پليد را در قسمت افزودن يافت کرديل دريميق ايکه 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، براي

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

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

يدر ز" Ok" يرو

Torل در کنترل پان
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البته فقط . نان خواهد شديت اطميش قابليشتر پل باعث افزايتعداد ب. دينمائ يکربنديپ Torد، در يتوانيپل که م يهر تعداد
قطع  Torو مسدود شد، ارتباط شما با شبکه  ياگر آن پل، شناسائ يباشد، وليم يکاف Torبه شبکه  يدسترس يک پل براي

 .خواهد 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  Tor Browserمي توانيد فولدر 
 .راحت راحت... بدون نصب برنامه فايرفاکس بر روي آن کامپيوتر . کافي 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  IPها  VPNسايت هاي پروکسي و  :دليل. مطمئن ترين روش براي دور زدن ردياب هاست TORاستفاده از 
 ISPديگر که  شما با اتصال به کامپيوتر اشخاص حقيقي در کشور هاي TORولي در روش ) سرور Logدر قسمت (کرديد را ممکن است ذخيره کنند 

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

بنابراين با خيال . ، خود را چک کنيد تا مطمئن شويد که از کشور ديگري به غير از ايران شما را نشان مي دهدIp، در سايت هاي نمايش TOR برنامه
  ...و  ؛ در انجمن هاي گفتگو شرکت کنيدراحت وبالگ نويسي 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 . را داخل خودش ذخيره کنهرا بزنيد تا براي هر سايتي که باهاش کار مي کنيد فايرفاکس پرتابل شما رمز عبورها
  !برويد اصال نيازي به تايپ رمز عبور براي ورود به سايت نداريد و فقط کافيست آدرس اون سايت را تايپ کنيد

  .برويد خوان ششمواقع در  مجموعهافت اطالعات بيشتر در اين باره به بخش فايرفاکس پرتابل در همين يبراي در

 

  مواقع حساس يبرا Torتوسط  ياهومسنجره با فيلترينگ چگونگي مقابل

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

هو مسنجر از بعد براي آنالين شدن در يا. را راه بياندازيد... و  UltraSurfيا  Freegateمانند  يمعتبر نرم افزار فيلتر شکن هر يا  TORابتدا
  .سايت 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

 :کنيد Sign inبراي ياهو مسنجر وارد سايت وب مسنجر ياهو شويد و اينجا  - 1

http://webmessenger.yahoo.com 

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

 http://www.meebo.comبراي آنالين شدن در ياهو و نيز آنالين شدن در ساير مسنجر هاي معروف مي توانيد وارد سايت   - 2
 فوق العاده نيست؟. هم قابل دسترسي هستند Facebookو نيز سايت  yahoo، gtalk، msnاينجا مسنجرهاي . شويد

 Signشويد و مثال براي ياهو در قسمت مخصوص خودش يوزرنيم و رمز عبور ياهوي خود را بنويسيد و  www.meebo.comوارد 

in همين طور براي بقيه . کنيد... 

 :مي توانيد بهره بگيريد، بدون نياز به نصب برنامه ياهو مسنجراز سايت هاي کمکي زير نيز براي آنالين شدن در ياهو  - 3

http://www.ebuddy.com 
http://www.juslol.com 

http://www.koolim.com 

براي عبور از  Socksآنجا روش استفاده از پروکسي هاي . برويد خوان هفتمد وارد ياهو مسنجر شويد، به اگر باز هم موفق نشدي - 4
 .فيلترينگ ياهو مسنجر توضيح داده شده است

  :کسب اطالعات بيشتر درباره تُر

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

fa.html-Router-Onion-the-rhttps://www.sesawe.net/To 
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 

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

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

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

ion.orghttp://www.ipaddresslocat 
http://whatismyipaddress.com 

http://webmessenger.yahoo.com
http://www.meebo.com
http://www.meebo.com
http://www.ebuddy.com
http://www.juslol.com
http://www.koolim.com
https://www.sesawe.net/
https://www.sesawe.net/Using
https://www.sesawe.net/To
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
http://tools.ip2location.com/ib2
http://www.ip
http://www.ipaddresslocat
http://whatismyipaddress.com
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خود وارد سايت هاي مذکور شويد، اگر آي پي شما تغيير کرده باشد بايد در قسمت پرچم و نام کشور، نام و  Torبراي اين کار کافيست با مرورگر 
  .نشاني به غير از ايران مشاهده کنيد

به شما اين امکان را مي دهد تا متوجه شويد آيا  https://check.torproject.org/?lang=fa_IR هم در اين سايت Torه خود برنام
TOR پس از روشن کردن  .کار مي کند يا خيرTOR  کافيست وارد آدرسhttps://check.torproject.org/?lang=fa_IR اگر . شويد
TOR  البته خود  .دمواجه مي شوي... به درستي کار کند با پيام سبز رنگ مژدهTOR اين کار را به صورت اتوماتيک براي شما انجام مي دهد. 

  

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

 .فيلتر شده شويد

  
 اگر در ثريا هم باشد، عدالت و آزادي

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://check.torproject.org/?lang=fa_IR
https://check.torproject.org/?lang=fa_IR
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 :خوان سوم •
 استفاده از نرم افزارهاي برتر عبور از فيلترينگ

از سايت هاي اصلي خودشان اين برنامه ها را . نيدبا استفاده از برنامه هاي زير که همگي رايگان هستند مي توانيد از سد فيلترينگ اينترنت عبور ک
  .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 دانلود 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-oftpedia.com/get/Networkhttp://www.s 

  Ultra Surfنرم افزار فيلتر شکن 

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

  your-freedomنرم افزار فيلتر شکن 

freedom.net-tp://www.yourht 

  از نوع رايگان VPN مجازی خصوصی شبکه يک Hotspot Shield شکن فيلتر

http://hotspotshield.com/?lg=fa  

 Japا ي jondoنرم افزار فيلتر شکن 

servers.net/en/jondo/download-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 10عبور از فيلترينگ اينترنت با استفاده از مرورگر  -

http://www.opera.com 

http://www.radiofarda.com/section/freegate/669.html
http://www.dit
http://www.s
http://www.ultrareach.com
http://ultrasurf.en.softonic.com
http://hotspotshield.com/?lg=fa
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 )مقابله با فيلترينگ(م حجم است که توسط يک سازمان چيني يک نرم افزار ساده و ک Freegateنرم افزار 
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 . است

 .و جستجوي ناشناس در اينترنت را نيز فراهم مي آورد IPامکان دور زدن فيلترينگ، امکان مخفي کردن  در نتيجه عالوه بر. آمريکا استفاده مي کند

 :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 

 
  :Freegateفيلتر شکنآموزش استفاده از نرم افزار 

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

استفاده مي کنيد، ممکن است پروکسي اتصال به سرور بطور خودکار در تنظيمات پروکسي مرورگر،  Internet Explorerاگر از مرورگر ! کنيد
 :برويد IEاما جهت کسب اطمينان از اين مسئله، به تنظيمات پروکسي مرورگر . تنظيم شود

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. را بزنيد تا مستطيل هاي پايين آن فعال شود: 

Address: 127.0.0.1 Port: 8567  

سپس . 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
 .ت مورد نظر باز شودکنيد و در نوار آدرس مرورگر خود آدرس يک سايت فيلتر شده را وارد کنيد و صبر کنيد تا ساي  OKها را تمام 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 . را انتخاب کنيد Optionsمي شود، آخرين گزينه يعني  از منويي که ظاهر. کليک کنيد Toolsدر باالي پنجره فايرفکس روي 
اکنون وارد قسمت تنظيمات پروکسي مرورگر فايرفکس . کليک کنيد Settingsدر اين قسمت روي دکمه . کليک کنيد Networkروي سربرگ 

سپس در قسمت اول . يلهاي پايين آن فعال شودرا انتخاب کنيد تا مستط Manual proxy configurationدر اين قسمت گزينه . شده ايد
 :، پروکسي زير را وارد کنيدHTTP Proxyيعني 

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 OKا را سپس تمام پنجره ه

به عنوان . توجه داشته باشيد که محل تنظيم کردن پروکسي در برخي از نسخه هاي فايرفکس، ممکن است با اين مسيري که گفته شد، متفاوت باشد
 :، در مسير زير قرار داردFirefox 1.5سي در مرورگرمثال تنظيمات پروک

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 
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 از  يکيبا مرورگر وارد پس از فعال کردن برنامه فيلترشکن خود،  براي اين کار کافيست
  .در 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 افزاريولتراسورف نرم افزار ا
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

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

 د،يکردن صفحات وب فيلتر شده ندار باز 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 شده  خوان هشتمابتدا از 
 .شويد

چ يکه سالها در گروه اولترار يوتر و شبکه همراه با تجربه و تخصصين در امر کامپين و مهندسين متخصصياز بهتر يتوسط گروهن نرم افزار يا
 .شودينگ محسوب ميلتريف يستمهايو مقابله با س يپروکس يآور نه فنيک جهش بزرگ در زميافزار  ن نرميتولد ا. شده است ياند طراح اندوخته

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

نست که ياولتراسورف ا يايگر مزاياز د. نترنت به گردش بپردازندينترنت اکسپلورر شان در ايو به دور از سانسور با ا يسازد به سادگيا قادر مکاربران ر
 يانداردهااز است يکند حتين نرم افزار فراهم ميکه ا) يرمزنگار( يتين سطح امنيهمچن. شودينه و به دور از چشم کاربر انجام ميتمام کارها در پس زم

  .شود باالتر استيک استفاده ميالکترون ين مثل بانکداريآنال يمعامالت مال يکه برا يتيامن

شود و در يظاهر م) ساعت يباال(تور ين مانييدر گوشه سمت راست و پاييک قفل طاليکون يکند آيکه اولتراسورف شروع به کار م يزمان
نترنت اکسپلورر تحت پوشش يا يها ن است که تمام پنجرهينشانگر ا ييکون قفل طالياهر بودن آظ. مانديم يبرنامه همانجا باق يتمام مدت اجرا

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

، ورود )Browsing(تها يمثل گشت و گذار در سا. کنديم يبانياز دارند پشتيکه مرورگرها بدان ن HTTPپروتکل  يتهايبا از تمام قابلياولتراسورف تقر
ل 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 يبه سا

 .ينترنتيا يسهايگر سرويا و ديمد يو استفاده 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 که  يتا زمان. دا کنديپ يدلخواهش آزادانه دسترس يتهايتواند با مرورگرش به ساين پس کاربر مياز ا. قرار دارد

از  يياالنترنت اکسپلورر تحت حفاظت اولتراسورف با درجه بيا يها در صفحه وجود دارد، تمام پنجره ييکون قفل طاليآ
کون ين کار آيبا ا. در رابط کاربر برنامه اولتراسورف از آن خارج شود Exitعبارت  يک کردن بر رويتواند با کليم يکاربر به سادگ.دت قرار دارنيامن

 .گر مرورگر تحت پوشش اولتراسورف نخواهد بوديشود و از آن پس ديمحو م ييقفل طال

 
گر مرورگر شما تحت يد، ديبند يم ييکون قفل طالينکه برنامه را با محو کردن آياز ام، بعد يکن يگر خاطر نشان ميک بار دي

را امکان يز. ديرا باز نکن يا لتر شدهيت فيچ ساين حالت هيدر ا. بودن قرار ندارد يمخف يحفاظت اولتراسورف و سطح باال
  .تحت نظر قرار داشته باشد يشما توسط عوامل حکومت ينترنتيا يتهايدارد فعال
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 :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 - 1

شماره پورت . 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 9666د، اگر يظاهر شده در پنجره اولتراسورف را چک کن

 د کرد؟يکمتر بود چه با ياگر سرعت اتصال از حالت عاد :سؤال - 2

 .بگردد يديجد يسپروک 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 - 3

  . 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 باشنديريس و مدرويضد و يها برنامه يبرخ

 
ن نرم افزار به ياما 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 نيچ عنوان ويه

  : Internet Explorerدر مرورگر  UltraSurfنرم افزار آموزش استفاده از 
سپس نرم . 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  minimizeافزار را 
 Enterمرورگر تايپ کنيد و کليد  Address Barباز کنيد و آدرس سايت فيلتر شده را در  Explorer Internetن يک پنجره مرورگر اکنو

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

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 
  .ز ويژگي ها را به دلخواه تنظيم کنيدسري ا مي توانيد يک 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 تنظيمات پروکسي مرورگر  و يا به. شدن دوباره اجرا کنيدInternet Explorer  برويد و پروکسي را

 :در مسير زير قرار دارد Internet Explorerتنظيمات پروکسي مرورگر . غير فعال کنيد

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

  .را فعال کنيد
 

  : Mozilla Firefoxنحوه استفاده از آلتراسورف در مرورگر 
ا بسته فايرفاکس ر. 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. و دوباره باز کنيد
  
  

http://127.0.0.1:9666
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Add-on for Firefox:  

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

  :کسب اطالعات بيشتر درباره آلتراسورف

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

  

  آمريکا يلترشکن اولتراريچ صدايف
تفاده از اس يبرا .لتر شده برويديف ياينترنت يت کامل به سايت هايآورد تا شما در امن يآمريکا اين امکان را بوجود م يلترشکن اولتراريچ صدايف

 ياين نرم افزار کوچک و قو. کامپيوتر بيابد يآن را بر رو يتواند ردپا ينم يوتر نيست، و کسيکامپ يبه نصب آن بر رو يازيافزار اولتراريچ ن نرم
يميل جا داد و با خود حمل کرد، و يا بصورت ضميمه در ا يبه راحت Flash Drive توان آن را در يکيلوبايت حجم دارد و م ۳۸۶بصورت زيپ شده 

نترنت يق آن به ايکه از طر يا انهيره کنند و از آن در هر رايخود ذخ Email Account توانند آن را در يبه اين ترتيب کاربران م .ذخيره کرد
ق يز از طريدوستان خود ن يرا برا يار کاربرديبس ين برنامه کم حجم وليد که ايفراموش نکن .شوند، استفاده کنند يمتصل م

  .ديل ارسال کنيميا
تواند از  يک پنجره رابط باز خواهد شد و پس از آن کاربر ميره شده برنامه، ينسخه ذخ يک بر رويب است که با دو کلين ترتيفعال کردن اولتراريچ به ا

  .داشته باشد يلتر شده دسترسيت فيبه هر سا ينترنتيق مرورگر ايطر
انه مورد استفاده يبر را ييچگونه ردپايکند اين است که اين نرم افزار ه يمانند ايران جذاب م يمحيط يآنچه که اين نرم افزار ضد فيلترينگ را برا

 ير داده و آن را البالييخود را نيز تغ يل و نام کاربرينام فا يتوانند حت ياطمينان خاطر بيشتر، م يکاربران برا. گذارد ينم يکاربران از خود برجا
  .خود ذخيره کنند يايميل ها

 
 :دينجا دانلود کنيتوانيد از ا يآمريکا را م ينرم افزار اولتراريچ صدا

http://www.ultrareach.com/downloads/ibb/ultraVOAPersian96.zip 
  .دريافت کنيد www.voapnn.comت فارسی صدای آمريکا به آدرس نسخه های جديد تر اين برنامه را از سايلينک دانلود 

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

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

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

tp://www.ipaddresslocation.orght 
http://whatismyipaddress.com 

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

 

 

 

  

http://www.ultrareach.com/download_en.htm
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http://www.voapnn.com
http://tools.ip2location.com/ib2
http://www.ip
http://www.ipaddresslocation.org
http://whatismyipaddress.com


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

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

 .ديگان باز کنيک حساب را

  

 .ديک کني، کلثبت ورود قرار دارد

  

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

  

 .ده است

  

  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 ي

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

 .کند ينترنت مبدل ميجهت عبور از سانسور ا يده ايچياست که آنرا به ابزار نسبتا پ

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

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

نام کاربر، رمز عبور، و آدرس : ن اطالعات شامليا. 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

آشنايي با نرم افزار فيلتر شکن  -

Your-Freedom

يبه نسخه تجار

ينرم افزار بران يا
سرور واقع در سه کشور مختلف متصل م 20

است که آنرا به ابزار نسبتا پ

شروع، ابتدا در وبسا يبرا

نک يل يحال بر رو

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

ظاهر م يغاميسپس پ

https://www.your


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 2.06است که نسخه 
- java"اه عبارت يدر پنجره س. ديک کنيکل" Run"و سپس 

java version 1.6 " برنامه  يعنيمقابل شما ظاهر شد، در صفحه
command not found " انه شما فاقد برنامه يشود، راظاهرJava در . است

  .دي

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

  

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

Java است که نسخه  يانه شما نصب شده باشد، تنها کافيرا ياز قبل بر رو
و سپس " Start" يانه شما قرار دارد، بر رويرا يبر رو Javaنان از آنکه برنامه ي
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 ميکامپ

يکن يبارگزار" Windows full installer"يتيمگابا 12.66د نسخه ي

Your-Freedom  

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

  .ديک کنيکل" next" يدر صفحه اول بر رو

در عرض چند ثان
ن ترتيکرده و بد

به محض مشاهده 

Freedomفزار نرم ا

Javaچنانچه برنامه 

ياطم يبرا .)يدکن
version "را تا

Java کامپ يبر رو
يبا ينصورت ميا

  

Freedomنصب 

ر روبراي نصب، ب
 يهر از چندگاه

در صفحه اول بر رو

http://www.your


  

در ) با استفاده از نام کاربر و رمز عبور شما(انه تان يام استفاده شخص شما از را
Common(. يسپس بر رو "next "ديک کنيکل. 

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

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

  

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

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

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

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

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

 .ديک کنيکل" next" يبر رو

يدر صفحه بعد
Personal(دسترس باشد 

ياکنون شاخه ا
کل" next" يرو

يدر صفحه بعد
ده و بدون ايفرض را برگز

اکنون انتخاب با شماست که آ
بر رو) کيعدم ت



  

د شماست مجددا بر يين اطالعات مورد تايچنانچه ا. د کرديه
ن يشيک کرده و به صفحات پيکل" back" ير کند بر روييتغ

  

 .قه طول بکشدين دقيشما، ممکن است چند

  

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

هد مالحظه خوايده ايرا که در صفحات قبل برگز يياز انتخابها يدر صفحه بعد، خالصه ا
تغ يستيبا ياز اطالعات مزبور م يد که برخيکن يد، و اگر فکر ميک کنيکل

شما، ممکن است چند انهيات بسته به سرعت راين عمليا. کند يات نصب آغاز به کار م

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

در صفحه بعد، خالصه ا
کل" next" يرو

 .دييرجوع نما

ات نصب آغاز به کار ميعمل

باالخره نصب به پا



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

 .ديکن 

  

 .ديک کنيکل" next" يبر رو. شود يان مينما

  

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

  

 .ديد تا وارد مرحله بعد شويک کنيکل" next" يرو ر رها نموده و بر

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

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

Your-Freedom

درب"که به شکل (

پيکر بندي برنامه

الزم به ذکر است در هنگام اول

بالفاصله پس از اجرا

Proxy Server"در پنجره 

 .ديک کنيکل

Select Protocols"در پنجره 



  

نگ را يلتريموجود انجام داده و نوع اتصال شما و ف يسرورها

  

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

  

next "ديک کنيکل. 

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

Found Freedom Servers"با عبارت  يزم انجام شد، صفحه اال يها ياب

 .ديک کنيکل" next" يرو انخاب نموده و بر

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

ن مرحله، راهنمايدر ا
. کند يم يابيارز

ابيپس از آنکه ارز
انخاب نموده و بر

اکنون در کادرها



  

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

منطبق با " configure" يبر رو Your-freedomبرنامه 
Save and Exit "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

د، سپس مرورگر يک کنيکل Your-Freedomبرنامه  يواقع در صفحه اصل
نموده و آن را از درون  يکربنديبصورت خودکار نرم افزار را پ

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 يم ر مشاهدير زيآنچه که در تصو

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 

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

 .کند ينترنت متصل ميبه ا Your-Freedom شده يک گذرگاه رمزگزار

ratulations"لغت  هکيزمان

جاد امنيبه منظور ا
آنچه که در تصو

freedomاکنون 

مرورگر وب مورد عالقه خود مانند 

 يکربنديپ يبرا
مورد استفاده خود را انتخاب کرده و بر رو

ک گذرگاه رمزگزاري



  

 :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

http://freeneti.tk/?p=55#more  

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

  :ن 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 

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

freedom.net-https://www.your

در ا. 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

  :تراطالعات بيش

  55-http://freeneti.tk/?p=55#more

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

ن جهت اطمينان از تغيير آنچک کردن آي پي پس از اجراي هر برنامه فيلتر شک

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 از  يکيبا مرورگر وارد کردن برنامه فيلترشکن خود، پس از فعال  براي اين کار کافيست
 .در قسمت پرچم و نام کشور، نام و نشاني به غير از ايران مشاهده کنيد

به منظور آنکه از کاربرد صح

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

نترنت متصل ميا

اطالعات بيشکسب 

 

  

چک کردن آي پي پس از اجراي هر برنامه فيلتر شک

بعد از اجراي هر برنامه فيلتر شکني حتما 
 :شويد

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

 

 

  

https://www.your
http://freeneti.tk/?p=55#more
http://www.no
http://tools.ip2location.com/ib2
http://www.ip
http://www.ipaddresslocation.org
http://whatismyipaddress.com
https://www.your
http://freeneti.tk/?p=55#more
http://tools.ip2location.com/ib2
http://www.ip
http://www.ipaddresslocation.org
http://whatismyipaddress.com
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  از نوع رايگان VPN مجازی خصوصی شبکه يک Hotspot Shield شکن فيلتری با يآشنا -

Hotspot Shield  شبکه خصوصي مجازييک(VPN)  است که بين کامپيوتر شما و گذرگاه اينترنتي Anchor Free بوجود مي آورد.   

Hotspot Shield دهد از طريق سرورهاي مياني يک برنامه رايگان و تجاري است که به شما اجازه مي Hotspot Shield  که توسط همان
در عين حال در صورت استفاده از اين  .شود اين مساله باعث رد کردن فيلتر توسط شما مي. دا کنيدشود به اينترنت دسترسي پي شرکت کنترل مي

  .امن باقي خواهد ماند و هويت شما نيز به سرورهاي درون اينترنت افشا نخواهد شد  Hotspot Shieldسرويس، ارتباطات بين شما و سرور 

 Hotspot Shieldتوسط AnchorFree لکيت آن نيز با همانجاستنوشته شده و ما. AnchorFree  توسط يکي از فعاالن  ۲۰۰۵در اوايل
او معتقد بود که افراد بايد روي اينترنت کنترل اطالعات خود را در دست داشته باشند و با اين برنامه تالش کرده . سيليکون ولي بنيان گذاشته شد

 .دهند کشور دنيا، سرويس مي ۱۷۵اند و به کاربراني از  موسسه در اطراف دنيا پراکندهسرورهاي اين . ها در اينترنت را حفظ کند حوزه خصوصي آدم

ن يو ا. شوديشما باز م Browser در ييک صفحه ايپس از نصب با باز کردن براوزر شما اتومات. ار آسان استيکار کردن با برنامه هات سپت بس
آغاز  يدر بخش برنامه ها. که به رنگ سبز است ظاهر شود" تماس"د تا عالمت يظه صبر کند چند لحيالبته با. کنديک شما را وصل ميبرنامه اتومات

  . شوديده ميوتر شما، دين صفحه کامپييروال، در پايا فايروس و يو يشده، بمانند آنت

که البته . کنديغ ميصفحه تبل يالنست که در باياش ا ياما بد .ديگردينم ينست که شما بدنبال پروکسينکته مثبت آن ا. ن برنامه باالستيسرعت ا
 .غ را در هر صفحه خذف کرديشود تبليم

ن تونل يا. دا کنند يپ ينترنت دسترسيبه ا. ان.يپ.يق ويدهد از طر يندوز اجازه مياست که به کاربران و) يتجار يول(گان يک نرم افزار راي. اس.اچ
 .دهد يار کاربران قرار مينگ در اختيلتريرد شدن از ف يو امن برا ار سادهيبس يروش) نترنت سانسور شده حفر شدهيکه داخل ا(امن 

  :ديدانلود کن Sesawe تيافزار را از سا د نرمياستفاده اول با يبرا

http://hotspotshield.com/?lg=fa  

ک يد و بعد با کليسمت راست انتخاب کن يمنو  (Tools)ا از بخش ابزارها ر "Hotspot Shield Sesawe" ا همانيلد ينک هات اسپات شيل
ک ي يت است که رويمگابا ۳ل حدود يحجم فا. ديره کنيزکار خود ذخيا ميدسکتاپ  ي، آن را رو(download and save)ره يذخ يکردن رو

د و يبزن farsi@sesawe.net  به يليميست ايل، کافيافت فايدر صورت مشکل در در. کشد يقه طول ميدق ۱۵تا  ۱۰خط کند، حدود 
 .شما فرستاده شود يل برايخود فا يا حتيگر يافت دير دريد تا مسيان کنيدرخواست خود را ب

  :ديش کنيآن، اجرا يک کردن رويل، با دوبار کليز فايت آميافت موفقيبعد از در

 

 :ديک کنيکل next يد رويد و بايد ديرا خواه ييصفحه خوشامد گو

http://hotspotshield.com/?lg=fa
mailto:farsi@sesawe.net
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 :ديک کنيکل I Agree يرو. ديريافزار را بپذ د قرارداد استفاده از نرميدر صفحه بعد با

 

 :ديرا فشار ده next دهد، يم يتوانند نصب شوند، به شما اطالعات يکه م يگريد يافزارها د که در مورد نرمينيب يرا م يا حاال پنجره
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 .به استفاده از برنامه ندارد ين نوار ابزار رابطيد چرا که ايريلد را بگيب نوارابزار هات اسپات شنص يک، جلويک تيد با برداشتن يتوان يدر صفحه بعد، م

 

 Install ديد و کليريش انتخاب شده را بپذيکه از پ يزياست چ يدر اکثر مواقع کاف. ديرا انتخاب کن. اس.نصب اچ ير مورد نظر برايد مسيتوان يحاال م
 .ديرا فشار ده
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ها  امين پيا. ندارد يکروسافت مدرک سازگاريد از مايکه مشغول نصب آن هست يافزار ند که نرميباز شوند و بگو ييها ار در طول نصب پنجرهد چندبيشا
به  "Continue Anyway" با زدن يبه سادگ. رديگ ين مدارک را نميش ايها برنامه يبرا يافزار ا سختيافزار  چ سازنده نرميستند چون هيمهم ن
 .ديادامه دهنصب 

 

به مرحله  Next با زدن. دهد که نصب تمام شده است يبه شما اطالع م Installation Complete اميد که با پيد ديرا خواه يا ت پنجرهيدر نها
 .ديبرو يبعد
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 .ديزن يرا م Finish بعد دگمه. ريا خين لحظه و به شکل خودکار اجرا شود يدر ا. اس.ا اچيد که آيکن ين صفحه، انتخاب ميدر آخر

 

 .ديرا حذف کن HSS-1.12-install-sesawe-216-conduit.exe مثال(ل نصب کننده يد فايتوان يحاال م

 .ديک کنيجاد شده، دبل کليدسکتاپ ا يکه بر رو Hotspot Shield Launch شکلک ياست رو يکاف. اس.اچ ياجرا يبرا

 

مرحله  يبه معن Authentication مثال. شما در مورد مراحل اتصال اطالعات الزم را خواهد دادک پنجره مرورگر باز خواهد شد و به يبعد از اجرا 
. ا نهيافت وجود دارند يدر يبرا يا اطالعات بروز رسانينکه آيچک کردن ا يبه معن Checking for updates و  يکدگذار يمعاوضه رمزها

ا هر يد در آن يتوان يشما باز خواهد شد که م يبرا يک صفحه خالين حالت ير اد. ز آماده استيظاهر شود همه چ Connected عبارت يوقت
 .ديا شنود کار کنيلتر يره، به شکل امن و بدون فيچت و غ يها ا برنامهي) رفاکسيمثال فا(گر يمرورگر د
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تا  .دييرا انتخاب نما Properties نهيگزد و يک کنيها راست کل شکلک برنامه در نوار برنامه ياست رو يت، کافيبازگشتن به صفحه وضع يبرا
 يت روين وضعيخروج از ا يبرا. ديکن ينترنت ارتباط برقرار ميد و از تونل امن با ايوصل هست. ان.يپ.يسبز است، شما به و. اس.کون اچيکه آ يوقت

 .د گذاشتيلتر شده، قدم خواهيرنت فنتينکار، دوباره به خارج از تونل و ايبا ا. دييرا انتخاب نما Exit د ويک کنيکون راست کليآ

 

  :ديرجوع کن متداول يها د لطفا به پاسخ پرسشيبرخورد يکه به مشکل يدر صورت مشکالت

Q.html-A-F-Shield-https://www.sesawe.net/Hotspot  

 :ديبرو ها ا به فرومي 

.html-support-and-faq-forum-https://www.sesawe.net/ 

 :دين اطالعات را در پرسش خود بگنجانيبه مشکالت ا ييتر کردن کار پاسخگو راحت يبرا

 .ديريگ يم Properties کون و انتخابيآ يک رويکه با راست کل ياميپ

 و انتخاب  Report a connection problemو بعد زدن  Properties کون و انتخابيآ يک راست رويق کليکه از طر. اس.اچ ليالگ فا
Show log file  شود يش داه مينما.  

 

https://www.sesawe.net/Hotspot
https://www.sesawe.net/
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 :سواالت متداول

- Hotspot Shield ست؟يچ 

Hotspot Shield يانيم يهاق سروريدهد از طر ياست که به شما اجازه م يگان و تجاريک برنامه راي HS  که توسط همان شرکت کنترل
س، ارتباطات ين سروين حال در صورت استفاده از ايدر ع. شود يلتر توسط شما مين مساله باعث رد کردن فيا. ديدا کنيپ ينترنت دسترسيشود به ا يم
 .د شدنترنت افشا نخواهيدرون ا يز به سرورهايت شما نيخواهد ماند و هو يامن باق HS ن شما و سروريب

 است؟ HS صاحب يچه کس -

Hotspot Shield   توسطAnchorFree  ز با همانجاستيت آن نينوشته شده و مالک.  

AnchorFree  نترنت کنترل اطالعات خود يا يد روياو معتقد بود که افراد با. ان گذاشته شديبن يکون وليلياز فعاالن س يکيتوسط  ۲۰۰۵ل يدر اوا
  .نترنت را حفظ کنديها در ا آدم ين برنامه تالش کرده حوزه خصوصيرا در دست داشته باشند و با ا

 .دهند يس ميا، سرويکشور دن ۱۷۵از  ياند و به کاربران ا پراکندهين موسسه در اطراف دنيا يسرورها

 گان است؟ين برنامه رايچرا ا -

غات يد، تبلين جديک داميا واردن شدن به يبرنامه  يبار اجرا با هر HS پس کاربران. غات بنا شدهيفروش تبل يان شرکت بر مبنيا يمدل تجار
لتر عبور يدهد از ف ياجازه م) شما(که به کاربران  ييسرورها يو نگهدار يانداز غات هستند که پول راهين تبليدر واقع ا. را شاهد خواهند بود) رزنندهيغ(

 .ددهن يد را ميکن

 کند؟ يز ميرا متما HS يزيچه چ -

البته با چند . ديدا کنينترنت پيک جستجو در ايد با يتوان ياست که شما م يگريد  غاتيتبل يو معموال مبتن(گان يبا مشابه هر برنامه راين برنامه تقريا
 :ار مهمينکته بس

د به آن يخواه يکه م يين شما و جايب يريواهد شد مسکند که بدون خطا باعث خ ير استفاده ميده کشف مسيچيستم پيک سياز . اس.اچ •
 .د کشف شوديمتصل شو

در . را  يکند و نه فقط وبگرد ينترنت را محافظت ميجه تمام ارتباطات شما با ايو در نت) يشبکه مجازا شخص. ( ان.يپ.يک وياز . اس.اچ •
 .کنند يمثل اولتراسرف فقط وب را محافظت م ييها مقابل، برنامه

فهمند که شما به  ينم ياند حت ر نظر گرفتهينترنت را زيکه ا يها و کسان جه دولتيکند و در نت يم يتمام ارتباطات شما را رمزگذار. اس.اچ •
 .ديکن يمنتقل م يزينکه چه چيد چه برسد به ايا کجا متصل شده

ت بر يمگاب ۱با يتقر(اند  ه هر کاربر اختصاص دادهب ييباند باال يها پهنا ارائه کنندگانش سود آور است، آن يبرا. اس.اچ يچون مدل تجار •
 .)هر کاربر يه برايثان

 دا کنم؟يپ يدسترس Hotspot Shield توانم به يچگونه م -

ر ز به شکل خودکايد و همه چيبعد آن را اجرا کن. ل شوديميتان ايد تا برنامه نصب کننده برايل بفرستيميک ايا يد يرا دانلود کن يتيمگابا ۳نصب کننده 
 .)ديد برنامه نصاب را به دوستانتان هم بدهيتوان يتازه م(ش خواهد رفت يپ

 استفاده کنم؟. اس.د از اچيچگونه با -

 :دير آن را اجرا کنين مسياز ا
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Start -> All Programs -> Hotspot Shield -> Hotspot Shield Launch 

جاد يا يندوز ظاهر شد و به رنگ زرد درآمد، اچ اس مشغول تالش براين وييت پادر سمت راس  )آن يک سپر با هالل ماه روي. (اس.کون اچيآ يوقت
حاال تمام ارتباطات از شبکه  يد وليوتر استفاده کنياست مثل قبل از کامپ يکاف. ز آماده استيسبز شد اتصال برقرار شده و همه چ يوقت. اتصال است

 .خواهند گذشت AnchorFree ان.يپ.يو

کون قرمز خواهد شد يآ. دييرا انتخاب نما  Disconnectد ويک کنيکون آن راست کليآ ياست رو يبرنامه کاف - نه خروج از و- ف کردن متوق يبرا
 .ديرا انتخاب کن  Connect  شروع مجدد، يبرا. و ارتباط قطع

 ز سازگار است؟ينوکس نين برنامه با مک و ليا ايآ -

 .متاسفم. نوکس ارائه نشدهيمتاسفانه فعال نسخه سازگار با ل. ل وجود دارديمياافت با يا دريدانلود  يک نسخه سازگار با مک براي

 سازگار است؟ ييبا چه مرورگرها. اس.اچ -

گر هم سازگار يد يافزارها د با همه نرميمنطقا با. ش شدهيو اپرا آزما ينترنت اکسپلورر، گوگل کروم، سافاريکروسافت ايما  رفاکس،ين نرم افزار با فايا
 .باشد

 دهد؟ يهمه اطالعات را عبور م. اس.ا اچيآ -

چت،   ل،يميا(د يد همه کار بکنيتوان ينطور با آن ميهم. رهيها و غ پتيلم، فلش، آپلود، اسکريکند از جمله ف يتمام اطالعات را منتقل م. اس.اچ. لهب
 ...)و  لي، انتقال فاينترنتيمکالمه ا

 د استفاده کنم؟يبا يچه کار يبرا. اس.از اچ -

لتر يف يها تيبه سا يدسترس يد از آن برايتوان يم. شده تا به شهروندان سانسور شده شبکه اجازه به منابع خارج از دسترس را بدهد يطراح. سا.اچ
که  يطاتچرا که تمام ارتبا) مثال موقع ارسال مطلب در وبالگ(د ينترنت حفاظت کنيت خود را در ايد با آن هويتوان ين حال ميدر ع. ديشده استفاده کن

 .رقابل شنود خواهد بوديشده و غ يتحت آن انجام شود، رمزگذار

 هم دارد؟ يا ياثرات منف. اس.ا استفاده از اچيآ -

 .(شود يلتر نشده وصل نميف يها تيبه سا يبا پروکس يپس معموال کس(کند  يرا کند م ينترنتيارتباط ا.) اس.از جمله اچ( ياستفاده از هر پروکس: بله
شتر باشد، کند شدن ينترنت شما بيهر چقدر که سرعت ا. نترنت شما دارديبه سرعت ا يبستگ  کند، ينترنت را کند ميچقدر ا يده از پروکسنکه استفايا

 .د کرديشتر حس خواهيرا ب يآن توسط پروکس

نت و مدرسه استفاده  يد آن را در کافيوانت يپس احتماال نم). نه فقط اجرا ، که نصب(د يرا نصب کن. اس.د برنامه اچياستفاده با ين حال برايدر ع
 .ديکن

مانند  ييها سيد سرويتوان يم  د،ينيغات را نبين تبليد ايخواه ياگر م. ش داده شده ممکن است حواس شما را پرت کننديغات نماينکه تبليت ايو در نها
IAP ،Witopia ،HotSpotVPN ،اي VPNTunnel يبه فرض داشتن کارت اعتبار(د يکن يداريه خردالر در ما ۱۰در حدود  يا نهيرا با هز 

 .)پال يا حساب پي

 تا به حال بسته شده؟. اس.ا اچيآ -

 .ها را ببندد تواند همه آن ينم يچ سانسورگرياد است که هيکند آنقدر ز يش استفاده مياتصال به سرورها يبرا. اس.که اچ ييرهايتعداد مس. ريخ



-69- 

 رد؟يگ ينظر م رياطالعات من را ز  AnchorFreeا شرکتيآ -

ن يدر ح). گريز ديچ چينه ثبت نام و نه ه(ندارد  AnchorFree به شرکت يچ اطالعاتيبه ارائه ه يازين برنامه نيافت، نصب و استفاده از ايروند در
 يربط و تکرار يغات بيبا تبل ن است که شماينکار ايده ايفا. ديا دهيغات را ديد و کدام تبليهست يکند که شما از چه کشور يم يشرکت بررس  استفاده،

د به آن شرکت اعتماد يشوند پس با يشرکت ارائه دهنده رد م ينجا هم ارتباطات شما از سرورهاي، در ايگريد يمثل هر پروکس. ديشو يمواجه نم
س ين ارائه دهنده سرويگترکند چون در حال حاضر بزر ينم يم که شرکت اطالعات شخص شما را بررسيم مطمئن باشيتوان يمنطقا م. ديداشته باش

 .داشته يون کاربر راضيليم ۳در جهان است که در ماه گذشته، . ان.يپ.يو

 يبه شکل يوه نگهدارياما ش) غات مرتبط نشان داديها تبل تا بتوان به آن(اند  ها رفته تيدارند که کاربران به کدام سا يشرکت نگاه م يها ليفا الگ
در صورت  يد و حتيا ت سر زدهيتواند متوجه شود که شخص شما به کدام سا يچ کس نميه. ر خاص را جدا نمودک کاربيست که بتوان ارتباطات ين

 .ارائه شوند ين اطالعات وجود ندارند تا به کسيهم اصوال ا)  افتادهيکه هرگز اتفاق ن(ن اطالعات يدرخواست دادگاه به ارائه ا

 لتر هستم؟يمشغول عبور از فند که يتواند بب ينرنت من ميا ارائه دهنده ايآ -

شده  يک ارتباط رمزگذاريلتر است و نه يک بسته عبور از فين بسته ينشان دهد ا يندارند که به سانسورچ ييامضاچ يه. اس.اطالعات اچ. احتماال نه
رند يرنظر بگيدا کنند و آن را زيپ را. اس.اچ يسرورها يها يپ يآ  البته اگر سانسورگران،. شود يجاد ميا يامروز يت تجاريکه در هر سا يمعمول

ر يرا ز يبندند و کس يها را م يپ ين آيها ا ن است که آنيافتد ا يشه اتفاق ميکه هم يزيمشغول استفاده از آن است اما چ ينند که چه کسيتوانند بب يم
 .رممکن استيک افراد، عمال غيتراف ياند که بررس دهها متوجه ش شوند، دولت يلتر رد ميها نفر از ف ونيليکه روزانه م يياز آنجا. رنديگ ينظر نم

 نجا جواب داده نشده بود چه؟يداشتم که در ا يگريا من سوال ديکار نکرد . اس.اگر اچ -

  :به شما جواب خواهد داد Sesawe د ويبپرس (Support section) مرتبط يها ق فروميسوال خود را از طر

.html-support-and-faq-forum-https://www.sesawe.net/  

 

  Jap اي Jondoنرم افزار فيلتر شکن   -

د ييتا www.downloadtube.comو  www.softsea.comو  www.softpedia.comمعتبر  يت هايلتر شکن توسط ساين فيا
ندوز، يستم عامل وياستفاده در سه س ين برنامه برايا. بودن آن اشاره کرد) opensorce(اوپن سورس توان به ين برنامه ميا ياياز مزا. شده است

  ).يدادن و کامنت گذار ين سرعت باال و امکان دانلود و رايهمچن(باشد ينوکس موجود مينتاش و ليمک

ن در هنگام يهمچن. دهديغام ميکند و بالفاصله به شما پ يريگگران به اطالعات شما جلويد 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-http://download.cnet.com/JonDo/3000 

 :برنامهاز ستفاده راهنمای ا

http://www.no-filter.com/forum/showthread.php?t=860#9 

  

https://www.sesawe.net/
http://www.softpedia.com
http://www.softsea.com
http://www.downloadtube.com
http://download.cnet.com/JonDo/3000
http://www.no-filter.com/forum/showthread.php?t=860#9
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  بسيار عالي براي فرار از فيلترينگيک برنامه  Aol 9.5مرورگر  -

AOL   ياست که توسط کمپان ينترنتيک مرورگر ايدر واقع American Online مرورگر  نيکه ا يژه ايو يرمزنگار. ارائه شده است
 .ل کرده استيو پرسرعت تبد يقو لترشکنيفک يدهد آن را به  يتبادل اطالعات انجام م يرو

 ياستفاده م Dial-up نترنتيکه از ا يزانيعز يعتاً دانلود آن برايت است که طبيمگابا 41ن نرم افزار حدود يم که حجم ايد بگويدر ابتدا با
ار ين نرم افزار را در اختيکنم که ا ينترنت پر سرعت دارند خواهش ميکه ا يزانيعز ين از تماميزمان بر و مشکل است، بنابر ا يکمکنند 

 .بتوانند از آن استفاده کنند يشتريب يز قرار بدهند تا عده يدوستانشان ن

  .ديبساز  http://www.aol.com به آدرس   AOLت يسا يل رويميک اي ن نرم افزار الزم است که ابتداياستفاده از ا يبرا

ل يمياقدام به ساخت ا Get Free Mail و رفتن به بخش تين سايبا ورود به ا. است يشدن نرم افزار ضرور Sign-on يل برايمين ايا
 .ديبده يوان کد پستد به عنيتوان يد ميکه خواست يضمناً هر عدد .ديکن

  :ديدانلود کن AOL تيد نرم افزار را از سايتوان يل، ميميبعد از ساخت ا

http://daol.aol.com/software  

  :افت استين آدرس قابل درين برنامه که در حال حاضر موجود است از ايا 9.5نسخه 

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

  .ديدانلود کن http://daol.aol.com/softwareد تر را از آدرس يجد ينسخه ها

  .ر مرورگر ها قابل نصب استيندارد و مانند سا يخاص يدگيچين نرم افزار پينصب ا

 .ديشو sign on د ويد وارد کنيرا که ساخت يليميا password و screen name پس از نصب، برنامه را اجرا کرده

ز يد که از مرور گر دلخواهتان نيتوان يد ميل باشيد و اگر مايک مرورگر است استفاده کنين نرم افزار که خود يط ايد از محيتوان يمشما 
  .آمده است Mozila FireFox و Internet Explorer يعنيم کردن دو مرور گر پر طرفدار يتنظ ير نحوه يدر ز. دياستفاده کن

 .شود يم ميهم به طور خودکار تنظ  Internet Explorar ،Google Chromeم کردنيضمناً با تنظ

 Mozila FireFoxمرورگر  يم برايتنظ

 :دير را دنبال کنير زيمس يپروکسم يتنظ يبرا

Tools/Options/Advanced/Network/Settings/Manual Proxy Configuration: 
HTTP Proxy:127.0.0.1 
Port:11535 

 .ديز فعال کنيرا ن Use this proxy server for all protocols ينه يسپس گز

http://www.aol.com
http://daol.aol.com/software
http://daol.aol.com/software/95
http://daol.aol.com/software
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 Internet Explorerمرورگر  يم برايتنظ

 :دير را دنبال کنير زيمس يپروکس ميتنظ يبرا

Tools/Internet Options/Connections 

 Dial-Up and virtual private د را از بخشيکه با آن وصل شده ا يسيد نام سرويکن ياستفاده م Dial-Up سياگر از سرو

networks  يد، رويانتخاب کن Settings در بخش د،يک کنيکل Proxy Server کيباز شده ت يپنجره Use a proxy server 

 :ديرا بزن  …

Adress:127.0.0.1 
Port:11535 

 .ديز فعال کنيرا ن Bypass Proxy server for local addresses ينه يگز

د و آدرس و پورت را همانند آنچه در باال ذکر شد به يک کنيکل LAN Settings يد رويکن يه منترنت پر سرعت استفادياگر هم از ا
 .ديکن يمرورگر معرف

  AOLدرباره پاسخ به سواالت متداول 

 استفاده کرد؟ لتريفدور زدن  ين نرم افزار از پورت و آدرس داده شده برايشود بدون ا يا ميآ •

ن نرم افزار در حال اجرا باشد و شما با يد اين منظور بايا ياست،که برا ينصب نرم افزار الزم و ضرور نه تنها فيلترينگعبور از  يبرا ر،يخ
 .ديکرده باش Sign-On د آن رايساخته ا AOL تيکه در سا يليميا

 کنند؟ يگر از آن استفاده ميد يچه گونه مرورگرها ک مرورگر است،ين نرم افزار خود ياگر ا •

ن کانال وصل يز به ايدلخواهتان را ن ير مرورگرهايد سايتوان يکند که م يجاد ميشده در ارتباطات شما ا يال رمزگذارک کانين نرم افزار يا
 .دياستفاده کنفيلتر عبور از  يکرده و از آن برا

 را باز کند؟ سبوکيفتواند  ين نرم افزار ميا ايآ •

و  يبه راحت د،يرفاکس وارد کنياما اگر پورت آن را در فا ستيسبوک نيفط مرورگرش قادر به باز کردن ين نرم افزار در محيخود اظاهرا 
 Use this proxy server forنه يد که حتماً گزيفقط دقت داشته باش .ط استين محيسبوک در ايف ييقادر به بازگشا يچ مشکليبدون ه

all protocols  ديرا فعال کن. 

 Bypass Proxy server ينه يد که گزيدر آن مورد هم حتماً توجه داشته باش .ستح صادق اين توضينترنت اکسپلورر هم هميدر مورد ا

for local addresses  ديرا فعال کرده باش.  
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 است؟فيلتر تها يچرا همچنان تمام سا •

ن نرم افزار يا .ترل کنندر آنها را کنيز ينه يق آدرس و پورت و فعال بودن گزيدق يليز تذکر بدهم که لطفاً خيد به دوستان عزين مورد بايدر ا
 .ندکن ير فاکس از آن استفاده ميدر مرورگر فا يچ مشکليبدون ه ياريبسکند و  يسالم است و کار م ينيبه طور تضم

 

  Opera 10  عبور از فيلترينگ اينترنت با استفاده از مرورگر -

حجم مرور گر . د و آنرا نصب کنيديدانلود کن http://www.opera.comت يرا از سا) Opera 10 with Turbo( 10مرورگر اپرا 
opera  کون يآ يرو .ت استيمگابا 7حدودTurbo ديد ديجه خواهيد و دو نتيک کنين صفحه مرورگر سمت چپ کلييپا: 

  .ديکنينگ را رد ميلتريف - 1
  .تواند شوديبرابر م 5تا  2نترنت شما يسرعت ا - 2

  :در اپرا Turboيفناور نحوه فعال کردن

با . ديک کرده تا به رنگ قرمز در آين سمت چپ صفحه قرار دارد کلييکه در نوار پا يکنيآ ير روير زين مرورگر، مطابق تصويبعد از دانلود و نصب ا
  .ده خواهد شديت ها برچيصفحات چند برابر و محدود يفعال شده و سرعت بارگذار Turboين کار فناوريا

  

  

ساعت شبانه روز،  24ضمنا ممکن است در طول . ز هستين نين مرورگر جزو بهتريا. د از اپراست که فوق العاده استيجد يتکنولوژ کين يا
  .ديگويتوربو در اپرا کار نکند، که اگر کار نکند خودش به شما م يکوتاه يزمانها

http://www.opera.com
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  :يليحات تکميتوض

توربو در  يشما بعد از فعال کردن فناور يعني) ندوزينترنت اکسپلور ويمثل ا(ست ک مرورگر اي opera ز همان طور که گفته شد،يدوستان عز
opera مرورگر(ن مرورگر يشه در اينترنت اکسپلور استفاده ميکه در ا يت هاتون را مشابه همان روشيد سايح باال، بايمطابق توضopera (ديباز کن .

مشاهده  operaت دلخواه تان را در ي، سا Enterديو زدن کل operaقسمت آدرس بار  ت مورد نظر دريان ساده تر با وارد کردن آدرس سايبه ب
  )زندوينترنت اکسپلور وينه ا. (ديکن

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  خوان هشتمد،ابتدا از يندار

  .فيلتر 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
کروسافت ابداع شد و تا به امروز مراحل يتوسط شرکت ما ن منزل و محل کارش داشتيک ارتباط امن مثال بياز به يکه ن يهر کس يخالصه برا

 .کرده است يخودش را ط ينسخه ها ياده شده برايپ يتکامل پروتوکلها

ن ين 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 ايلتريپر قدرت در برابر ف يان سپرت اونها به عنويامن

نگ يلتريعبور از ف يبرا VPN نه استفاده ازيدر زم يشاهد مشکالت 88دتر شدن کنترلها بخصوص در سال ينگ مخابرات و شديلتريشرفت فيبا پ يول
 .ميران بوديدر ا

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

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

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

3 - Open VPN 

4 - Ipig VPN  خالصه شده ازiOpus Private Internet Gateway  

5 - 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 يد سالچن
  (IPSE)500- 4500 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 ين محدوديالبته ا. واقعه بسته شدند يدر روزها يآر ا يج 47و پروتکل شماره  (PPTP) 1723 پورت – (L2TP) 1701و پورت 
 .س ها برقرارندين سرويا يافتد و در مواقع عاد يند اتفاق ميايابان بيبه خ يونيليکه قرار است مردم م يمواقع بحران

 
 :PPTP  و L2TP/IPSec با پروتکلهای VPN سرورک يم يراهنمای کامل نصب، راه اندازی و تنظ

http://freeneti.tk/?p=530 
http://freeneti.tk/?p=1782 

  

ن يها ا ISP از ياريران مسدود شده و در بسيا يلهاروايش 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

http://freeneti.tk/?p=530
http://freeneti.tk/?p=1782
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 ک سريخودش که  يبا استفاده از روش حفاظت قو Ipig VPN بنام Iopus از شرکت يگريان نرم افزار کد باز دين ميدر ا
ار و يتمام ع يتيو توانسته امن  (a 256-bit AES encryption technology)باالتر هست يمعمول يانها يپ يو گردن از و
 !کاربران باشد يده برايار پر فايبس يضد سانسور

 
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

ندوز خود يدر 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 مخصوص ارتباط با سرور از به نصب برنامهير موارد نيدر سا يول. توانند به آن وصل شوند يم

آن  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 ياري

 
 دارند ياختصاص ا سروري 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 ياگر شما يک کامپيوتر سرور هاستينگ و
 .شما به اينترنت آزاد دسترسي داشته باشند

موت يد که ريضمنا موقع سفارش حتما مطمئن شو. ديکس را فراموش کننوينه سرور لين زميد و در ايندوز داشته باشيد سرور ويبا Ipigنصب  يبرا
 256با  ينفر سرور 30س به ين سرويارائه ا يمثال برا. ديه کنيته 2003ندوز يو VPSک سرور يد يتوان يم. دسکتاپ در سرور نصب هست

  .هست يت کافيگابايگ 1500انه يباند ماه يو پهنا RAMت يمگابا
 :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 5گان تا ين نسخه رايا

سنس نسخه ين پول شما اليباشد و با پرداخت ا يدالر م 100مت آن يق. ديرا بخر iPig Server Proد نسخه يتر باشيارائه خدمات به افراد ب يبرا
  :ديد باهاشون مکاتبه کنين کار بايا يبرا. ديکن يم يدارين برنامه را خريسرور ا

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

  ...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 يت دسکتاپ براحتمويد با ريشود تا بتوان يه ميت به باال توصيلو بيک 128خودتان 

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.  

http://www.iopus.com/ipig/download
http://www.iopus
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به  control panelر ياز مس windows xp , 2003نکار در يا يبرا. دييحاصل نمانان يروال 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 بايده باشنصب کر يروالياگر برنامه فا

Ipig نسخه کاربر:  

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

pus.com/ipig/downloadhttp://www.io  

ن برنامه را تنها شما بر يرا دانلود کنند، ا IPIG Serverست در آدرس باال برنامه يد الزم نيده يکه شما به آنها خدمات م يد که کاربرانيتوجه کن
وتر خودشان نصب کنند و با يکامپ يوافت و بر ريرا در IPIG Clientد برنامه يبا VPNاستفاده از  يکاربران شما برا. ديکن يسرور خود نصب م يرو
  .لتر استفاده کنندينترنت بدون فيد به سرور شما وصل شده و از ايده يارشان قرار ميکه شما در اخت يم و پسورديوزرني

 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 ين برنامه را بر رويکه ا يا افراديد از شرکت ها يتوان يرا م IPIGاکانت 
را که از  يد اطالعات سروريست شما بايهيبد. ميده يح ميتوض يرانيک شرکت ايگان يرا با استفاده از اکانت تست را IPIGنجا نحوه استفاده از يدر ا

  .ديين اطالعات مثال زده شده استفاده نمايا يد به جايد کرده ايآن خر

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

  de.trustvpn.info: 1سرور

  nl.trustvpn.info: 2ر سرو

  :ن شرکت جهت تست سرويسياکانت رايگان ا

username: trustvpn  
password: test  

  :ديوتر نصب کنيکامپ 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

  

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


use your own Ipig server يپ ياز آن وسرور که  يپ ين آييرا انتخاب نموده و در پا 
  :ديرا بفشار

  

windows , connect onstart .د يبعد کلapply  را

  

که در حالت  System Trayو اتصال به سرور، آيکن نرم افزار در قسمت 

   

  وتر کاربرانيکامپ يبر رو iPigمراحل تنظيم نرم افزار 

Advanced Setting در برنامه:  

Advanced setting يعنينه دوم يگز use your own Ipig server

را بفشار applyد يبعد کل. ديرا وارد کن 11888ن پورت ييبعد در پا. ديد را وارد کن

settings ر از يد به غينه ها رو فعال کنيک همه گزيرفته و تstart with windows , connect onstart

  :در برنامه 

  !ديرا بفشار Ipig onد يوزر و پسورد را وارد نموده و کليرفته و  

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

: به رنگ سبز در خواهد آمد  :رنگ هست

مراحل تنظيم نرم افزار  -

Advanced Settingقسمت 

Advanced setting ياز منو

د را وارد کنيان گرفت

settings يبه منو

  .ديفشار ده

 USERقسمت 

 user يه منوب

پس از کليک رو

رنگ هست يآب يعاد
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  .باشيد يتجو در اينترنت بدون هيچ محدوديتاکنون بايد قادر به جس

  .نماييد Restartلطفا پس از نصب نرم افزار، سيستم را * 

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

  

  :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  يبرا 443پورت  يگريو د يارتباط عاد يبرا 80پورت  يکي! مياز داريشه باز نيق وب حداقل به دو پورت همينترنت از طريارتباط با ا يبرا
خواهد بود و  يمعن ينترنت بينها عمال ايد باز باشند چون بدون ايط هم باين شرايدر سختتر ين دو پورت حتيا... ا ول و بانکهيميمثل ا Httpsامن 

  .مقدور نخواهد بود يتيچ سايبه ه يدسترس

  :ر پورتها مثليسا

SSH(22) 
SMTP(110) 

FTP(21) 
TELNET(23)  

RTSP (9000-9001-9100) 

 .باشندبسته  يتوانند در مواقع بحران براحتيم

SSTP ستا ارائه شديندوز هفت و ويو و 2008ندوز سرور يد ويجد يبه همراه نسخه ها 2007ان هست که از سال  يپ يد ويجد يهم فن آور .
  .کند يجاد ميا httpsپروتکل  يرو vpnک تونل ين پروتکل يا

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 يروال ها و روترها امکان استفاده از پروتکل هايکه فا يدر زمانها vpn  همچونPPTP  وl2tp ار يتواند بس يکنند م يرا فراهم نم
  .رديپذ يانجام م 443و پورت  SSLق يارتباط از طر. د باشديمف

س دهنده و يت سرويکه هو 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
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  :ر اشاره کرديتوان به موارد زين پروتوکل ميا يهايژگياز جمله و

  NAPت و کنترل شبکه يامن ياضافه شدن فناور - 1

  bit 1024ت تا يه امنيب اليش ضريافزا- 2

  IP V6د يت از نسل جديحما - 3

  .ان وجود داشت يپ يو يقبل ينسخه ها يکه برا يلترها و موانع قبليروالها و فيفا يپشت سر گذاشتن تمام - 4

  سرور يو کم کردن مخارج سخت افزار يت اس اس ال از دو مرحله به تک مرحله ايامن يها يد گواهييکاهش مراحل تا - 5

  ک پورتي يفقط بر رو ار امنيارتباط بس يت برقراريقابل - 6

  يپ يبر آ ير مبتنيغ ياز شبکه ها يبانيپشت - 7

  
  :سرور يبر رو SSTP VPNنصب  يالزم برا يکارها

  .دينصب کن 2008ندوز سرور يد ويسرور با يرو - 1

  .ديسرور نصب کرده باش يرو IISک وب سرور ي - 2

  .دينصب کرده باش SSL يسرور گواه يرو - 3

  .دينصب کرده باش) Routing and Remout Accsesمخفف ( RRASان،  يپ يسرور و يرو - 4

5 - NAT يرا رو RRAS ديفعال کرده باش.  

  .کانکت شوند Dial-upق يد تا بتوانند از طريم کنيوزرها اکانت در سمت سرور تنظي يبرا - 6

  .انجام بشه يماتيد تنظيوزر بايسمت  - 7

  .ديد برقرار کنيرو با سرور با PPTPه يارتباط اول - 8

  SSL يد از فروشندگان گواهيه کنيد تهيبا CAت يد امنييتا يگواه يک - 9

  .ديم کنيتنظ SSTPارتباط  يبرارا وزر ها يت يدر نها -10

  :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  

  

 

 

http://www.windowsecurity.com/articles/Configuring
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  ):هستند يپول(کردند  SSTPس يکه شروع به ارائه سرو يدو شرکت خارج يمعرف

vpn.html-http://www.vpnaccounts.com/sstp  
http://www.sstpvpnaccounts.com  

 VPNبرای راه اندازی   )Dedicated( يا اختصاصي) VPS( يه سرور مجازيته

در . ديد خدمات دهيبتوان يشتريد که به کاربران بياستفاده کن) Dedicated( ير است از سرور اختصاصبهت VPNجهت راه اندازی  ه سروريته يبرا
  :ديد کنير خريز ياز شرکت ها. دياد داريت زيمعموال محدود VPS يسرور مجاز

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

http://www.1and1.com  
servers-http://iweb.com/dedicated/budget  

  
  تهيه کنم؟ VPnاشتراک به عنوان يک کاربر ساده، چگونه 

 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 و يشناس يرا م ينانيا اگر شخص قابل اطمي). SSTPا ي IPIGمخصوصا از نوع (خريداري کنند  Vpnساله  1ا يماهه  6معتبر اشتراک  يخارج

  .ديه کنيخود را از او ته VPNرش متعلق به خودش هست، کانکشن د که سرويمطمئن هست

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 
بنابراين از  !اشد تا از طريق آن شما را زير نظر بگيرندبراي شما تهيه شده ب يها توسط حکومت به صورت دام VPNنکنيد چون ممکن است اين 

  .نماييد که مطمئن باشيد خارجي است و دست نيروهاي امنيتي به آن نمي رسد VPNسايت و شرکتي اقدام به خريد 

  .نيست چندان مهم! که به دستتان رسيد را استفاده کنيد VPNاما برای گشت و گذار در اينترنت و مرور صفحات سايت ها، هر 

 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 vpnگان يلتر با نرم افزار رايف عبور از -

ران وصل شده و به يگر 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 يرينترنت جلوگيشما در ا ييز شناسادهد و ا ير مييشما را تغ يپ ين برنامه آيضمنا ا. ديلتر استفاده نمائينترنت بدون فياز ا يراحت

  :ت سازندهيآدرس سا

https://www.ultravpn.fr  

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

install.exe-tps://www.ultravpn.fr/download/ultravpnht  

http://www.vpnaccounts.com/sstp
http://www.sstpvpnaccounts.com
http://www.dmehosting.com
http://www.webfusion.co.uk
http://www.1and1.com
http://iweb.com/dedicated/budget
https://www.ultravpn.fr
http://www.ultravpn.fr/download/ultravpn
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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 يوزرنيبعد از نصب برنامه و وارد کردن  .ديرا به نام خود ثبت کن يم و پسورديزرنويد 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 يو پسورد، هنگام

ک راست کرده و قسمت يندوز کلين سمت راست وييکون برنامه در قسمت پايآ يرود يتوان يد ميلتر شده مواجه شديت فيضمنا اگر باز هم با سا
Proxy 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

- Vpn گان و پر سرعت بدون افت محسوس سرعتيرا يهلند  

  :ديد و لذت ببريکنلتر استفاده يعبور از ف 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
  :د کرديمشاهده خواه

https://www.ultravpn.fr/account.htm
https://www.ultravpn.fr/download/ultravpn
http://itshidden.com
http://itshidden.com/Support/VPNXP.html
http://itshidden.com/Support/VPNVISTA.html
http://www.vpntool.com
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د تا به صفحه يرا انتخاب کن) ر مشخص شده استيبا فلش در تصو(اند  ف شدهيانتخاب تعر يش برايکه از پ ييها نهياز گز يکيست يقط کافنجا فيدر ا
  :ديانتقال داده شو) رير زيتصو(بعد 

  

  :شد ش داده خواهدير به شما نماير 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
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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

  دهند يتست م يبرا VPNگان يت که اکانت رايچند سا يمعرف -

گان ينشان بدهند، اقدام به ارائه اکانت را يد به مشتريخدمات خود را قبل از خرت يفينکه 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 يبرا

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

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

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

  :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  Ipز اجراي هر برنامه فيلتر شکني حتما بعد ا
  : 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 ييشما تغ يپ يرد سايت هاي مذکور شويد، اگر آلترشکن، با مرورگر خود وايست پس از فعال کردن فيبراي اين کار کاف
  .پرچم و نام کشور، نام و نشاني به غير از ايران مشاهده کنيد

  :Vpnکسب اطالعات بيشتر درباره تونل زدن و 

111.htmlhttps://www.sesawe.net/article111,  

اگر آدرس هاي داده شده در اين بخش فيلتر شده اند و سايت فيلترشکن براي باز کردن صفحات وب فيلتر شده ++ 
ازه استفاده کنيد تا با کمک آنها بتوانيد وارد سايت هاي براي يافتن وب پروکسي هاي تر و ت خوان هشتمابتدا از  نداريد،

  .فيلتر شده 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.eu/en/index.php
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
http://whatismyipaddress.com
https://www.sesawe.net/article111
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 :خوان پنچم •
نصب برنامه سايفون؛ کمکي که ايرانيان خارج از کشور مي 

 .ان داخل کشور بکنندتوانند براي عبور از فيلتر به ايراني

ايران اين 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 
انسور متصل هست اين برنامه را فقط کافيست روي کامپيوتر خانگي خود که به اينترنت آزاد و بدون س. امکان را بدهد که از فيلترينگ عبور کنند

فقط کافيه . خيلي ساده هست. نصب کنيد و سپس دوستانتون را خبر کنيد که به کامپيوتر خانگي شما وصل بشوند و از اينترنت بدون فيلتر لذت ببرند
 .که اينترنت را فيلتر مي کنندسه سوت شما در خارج مي شويد فيلتر شکن و لعنت مي کنيد کوردالني را . اين مقاله را 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 
نها امکان داده است که با کمک به يکديگر سايتهاي مسدود و فيلتر شده، آن هم به صورت رايگان به کليه کاربران و استفاده کنندگان اينترنت، و به آ

  .موفق شوند به سايتهاي ممنوعه مراجعه کنند

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

  راهنماي استفاده از نرم افزار سيفون

قاله سعي مي کنم به زبان در اين م. منتشر شده است 2006به تاريخ اول دسامبر  http://psiphon.caنرم افزار آنتي فيلتر سايفون يا سيفون 
  .ساده و محاوره اي اما از نگاه آکادميک نقاط قوت و ضعف اين نرم افزار بعالوه نحوه کارکرد آن را شرح بدهم

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

 :م ها به دو دسته تقسيم ميشونددر ابتدا بايد بگويم در دنياي اين نرم افزار آد

ر ينظکشورهاي اروپاي غربي ، ژاپن، يکا، کانادا، کره جنوبيآمر اونهايي که تو کشورهايي با اينترنت آزاد و بدون فيلتر زندگي مي کنند مثل ساکنين - 1
  .... آلمان و غيرهفنالند، دانمارک، هلند، فرانسه، بلژيک، سوئد، نروژ، 

  .اي با فيلترينگ زندگي مي کنند مثل ساکنين ايران و چين و اماراتکساني که در کشوره - 2

  

نکته اصلي اينجاست که کساني که در داخل کشورهاي فيلتردار هستند مثل ايران هيچگونه نيازي به نصب نرم افزار سيفون 
 .فزار ندارندبنابراين ايراني هاي داخل ايران هيچ نيازي به رفتن به سايت سيفون و دانلود نرم ا. 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 جواباول بايد اين نرم افزار را دانلود کنند؟ مگر پولي بهشون مي رسه؟ اصال چه نفعي مي برند؟ 

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

  .انگيزه باعث ميشه تا اين نرم افزار را دانلود کنه

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

يک بار ديگر يادآوري مي کنم کساني که در ايران هستند و پشت فيلتر، نيازي به نصب نرم افزار . اما برويم سراغ نحوه نصب و استفاده از سيفون
  .ده کنندبه موقعش خواهم گفت که چطور ايراني هاي داخل ايران از سيفون استفا. ندارند

  :دانلود و نصب نرم افزار سيفون

شود تا  يفون ارائه نمياز سا يديگر برنامه جديباشد و پس از آن د يم 1.6، نسخه شماره  http://psiphon.ca فونين نسخه برنامه سايآخر
نترنت خواهد يآزاد ا يايدر دن يشود که عمال انقالب يوتر ارائه ميکامپ يبرا يک قطعه سخت افزاريفون به صورت يسا 2011نکه در اواسط سال يا

وتر خود نصب کرده و به دوستانتان يکامپ يافت کرده و بر روير دريدانلود ز ينک هايرا از ل 1.6فون يد تا آن موقع سايتوان يشما همچنان م يول. بود
 .ديلترشکن ارائه بدهيخدمات ف

 :فونينلود برنامه سادا ين برايگزيجا ينک هايل
http://www.box.net/shared/f4zzk3b45c 

16.html-http://www.4shared.com/file/0On9Muqf/psiphon 
 

 .يک کردن روي آيکون نرم افزار آن را روي کامپيوتر خود نصب کنيدو بعد که دانلود کرديد با کل

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

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

  

  اجراي نرم افزار سيفون

  :مرحله اول

دکمه هاي . وجود دارد Start ،Stop ،Setupبا اجراي نرم افزار پنجره اي براي شما باز ميشود که در قسمت سمت راست آن سه دکمه
Start  وStop به واقع براي شروع کار نرم افزار و يا متوقف کردن آن هستند.  

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

 .وارد شويد Setupپس به قسمت . شما را به روز کند Ipه برويد تا برنام Setupابتدا بايد به قسمت تنظيمات 

http://psiphon.ca
http://www.box.net/shared/f4zzk3b45c
http://www.4shared.com/file/0On9Muqf/psiphon
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 .کنيد و برگرديد به برنامه Okبه روز شد  Ipو بعد اينکه . اينترنت شما وارد برنامه بشه Ipکليک کنيد تا  Updateحاال روي دکمه 

  .با بقيه بازيگوشي نکنيدپس الکي . 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

  

  .ديدتا اينجا يک مرحله رو پيش آم

  :اما مرحله دوم تنظيمات

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

سه دکمه اي هست که شما براي مديريت حساب کاربري براي کساني که مي خواهيد از 
براي اضافه . ستم شما براي وصل شدن به اينترنت آزاد استفاده کنند به کار مي بريدسي

در پنجره باز شده از شما يک نام کاربري مي خواهد . را بزنيد Addکردن يک کاربر دکمه 
  .و يک رمز عبور هم بهش اختصاص مي دهيد naderو پسورد که شما مثال مي نويسيد 

https://10.233.28.19:443/Rose
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 .ي نيست جز اينکه به شما در کنترل کاربرانتان کمک مي کنددادن ايميل و نام کامل نياز

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

 .راه بيافتهتا سايفون  برنامه را فشار بدينStart حاال دکمه 

  !را فشار ندهيد کسی نميتونه از اينترنت آزاد شما استفاده کنه Startتا اين دکمه 

 
  )اينجا به درد کاربراي داخل ايران ميخورد(: 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
  !ي مثل نادر درست کرديد که تو ايران پشت فيلترينگ نشسته منتظرکاربري براي آقاي

  !حاال يا از طريق ايميل يا از طريق مسنجر يا با تماس تلفني باهاش يا هر طريق ديگر، به نادر ميگي بيا که ديگه سماق مکيدن بسه

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

  .و رمز عبوري هم که ساختي را ميدي) 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 

  

  .و رمز عبور را وارد کن) User(بعدش مي بينه که نوشته لطفا شناسه کاربري 

  

https://10.233.28.19:443/Rose
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د که باالش و بعدش يک پنجره ميا .وارد مي کنه) خودمون از طريق ايميل يا مسنجر يا تلفن بهش داديم(و پسورد را هم که داره  Userخب 
 .رنگ هست که توي اون بايد آدرس سايتي را که فيلتره و ميخواد بازش کنه را تايپ کنه و واردش بشهآبي يک 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

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

 .ره و نرم افزار سيفون را با طي کردن مراحل باال روي کامپيوتر خودش براي دوستانش قابل استفاده کردهبدون فيلتر دا

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
اش را مثل يک پروکسي فيلتر شکن مي کنه و شما از طريق آدرسي که مي گيريد به کامپيوتر اون  آزاد دسترسي داره، به واقع کامپيوتر خانگي

 .شخص وصل ميشيد و از اونجا اينترنت بدون فيلتر را دريافت مي کنيد

مراحل باالي اين شما بايد از دوستي که در خارج از کشور سراغ داريد درخواست کنيد تا  :جوابمن از کجا يک آدرس سيفون بگيرم؟  :سوال
در غير اين صورت نمي توانيد از . نوشتار را انجام بده و با نصب نرم افزار سيفون روي کامپيوتر خودش به شما يک آدرس اتصال به سيفون بده

 .سيفون استفاده کنيد

بله مي تواند ببيند هر کاربر به  :وابجآيا کسي که سيفون را نصب کرده مي تواند بفهمد که من چه سايتهايي را دارم بازديد مي کنم؟  :سوال
 .برنامه اين امکان فراهم شده 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
بنابراين شما مي توانيد در صورتي که . ستفاده مي کنه و اين پورت اطالعات ارسالي را کد و رمزي مي کنه پاسخ خير استا 443فرض از پورت 

 .نرم افزار اجازه بدهد و ساپورت کند اين کار را بکنيد

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

نده سيفون که در خارج از اگر شخص اجرا کن :جوابآيا اين آدرس سيفون سرور براي هميشه ثابت مي ماند يا هي تغيير مي کنه؟  :سوال
اينترنتش دايناميک باشه، هر  Ipاما اگر . ثابت هست، بله هميشه آدرس سيفون سرور ثابته Ipکشور هست، از جايي اينترنت مي گيرد که داراي 

باشيد اون آدرسي که  تغيير ميکنه و در نتيجه آدرس سيفون هم براي شما تغيير ميکنه، چون اگر دقت کرده Ipبار که به اينترنت وصل ميشه 
 443طرف بعالوه پورتي که داريم ازش استفاده مي کنيم که در واقع پورت  Ipشما از طريقش به سيفون وصل مي شويد چيزي نيست جز 

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

User  وPassword مثل قديمه و هيچ نيازي به نگراني نيست. 

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

Password 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

تصور کنيد اگر من به عنوان سيفون سرور، بيست تا کاربر داشته باشم و  -1 :جوابور پيش بياد؟ چه مشکالتي ممکنه براي سيفون سر :سوال
بنابراين بايد يک تعادل بين تعداد کاربرها . 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 10اينترنت من االن : ناريو را تعريف مي کنميک س. و پهناي اينترنت برقرار باشه
کيلوبايت اطالعات  5يک کاربر حداکثر بتواند با . ، اينترنتش زغاليه!خب ايران هم که خدا زده تو سرش) مثال من بيست تا کاربر دارم(هستند 

اينترنت من چقدر . نفر از ايران همزمان از اينترنت من استفاده مي کنند 20کيلوبايت در ثانيه که اين  100ميشه  5ضربدر  20خب . بگيره
پس براي . خب کاربران من زياد باعث مشکل در پهناي باند من نميشوند و براي همين از اين نظر مي تواند خيالم راحت باشد! بود؟ ده مگابيت

  .يداين کار بايد محاسبه سر انگشتي بکن

اون وقت جناب . ممکنه يکي هوس کنه سيفون سرور را روي کامپيوتر شرکتي که کار ميکنه راه اندازي کنه: قوانين شرکتي و کشوري - 2
ممکنه يک کاربر از خدا بي خبر مثال بره سايتهاي مربوط به آميزش جنسي با ! رئيس اون شرکت ممکنه يک چيزايي ببينه، و بياد سراغت

براي رفع مشکل اول طبيعتا من توصيه مي کنم سيفون را روي کامپيوتر . اون وقت ممکنه براي شما دردسر ساز بشه. ده کنهکودکان را مشاه
که در واقع دوستانتون هستند، چون اين (براي مشکل دوم از کاربرانتون ! خودتون نصب کنيد نه شرکت، مگر اينکه خودتون رئيس شرکت باشيد

  .خواهش کنيد که به سايتهايي نروند که ديگه همه جاي دنيا به آنها حساسيت دارند) را به آنها داديد Passwordو  Userشما بوديد که 

بنابراين با لو . يک آدرس سيفون سرور در واقع آي پي شخص دوست شما در خارج از کشوره: سيفون سرور مورد حمله هکرها قرار بگيره - 3
پس لطفا هوشيار ... گير آورده که ميدونه ميتونه باهاش ور بره و بهش حمله کنه و غيره Ipيک  رفتن اين آدرس يک هکر بيکار خيلي راحت

 .باشيد و آدرس سيفون سرور را جلوي هر کسي وارد نکنيد

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

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 . بفهمد اون آدرس چي هست؟ از هيچ جا نمي تواند بفهمد در مورد اول عمو فيلترباف از کجا
  .بنابراين عمال اين کار غير ممکنه. آدمهاي معمولي اونور آب هست Ipاينها . پيدا کرده و ببندد

مي تواند پورت را ببندد؟ اين کار  ispند، در اين حالت آيا مدير استفاده مي ک 443در مورد دوم، سيفون براي نقل و انتقال اطالعات از پورت 
استفاده مي کنند که  httpsدارند از پروتکل  Passwordو  Userعمال غير ممکنه چون االن اکثر سيستمهاي ايميل و سايتهايي که نياز به 

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

 !باشه که در باال توضيح دادم، اون وقت يک کار احمقانه را انجام داده

  :توجه کنيد

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

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

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

 

 نترنتينگ ايلتريعبور از ف يفون براياستفاده از گره باز سا •

نترنت غلبه ينگ ايلتريد بر فيار شماست تا با استفاده از آنها بتوانياختفون در يباز سا يفون، گره هاينترنت توسط ساينگ ايلتريعبور از ف يهم اکنون برا
  .ديکن
ط يرش شراي، و پذنکين ليا يک بر روياست با کل يتنها کاف. د داشتينخواه يافزار خاص به دانلود نرم يازيفون، نيباز سا ياستفاده از گره ها يبرا

د يمواجه خواه يا نک، با صفحهين ليا يک بر رويبا کل). لتر نشده باشديالبته اگر ف(د يريعبور از سد سانسور بهره بگ يفون براياستفاده، از نوار ابزار سا
مرورگرتان  يفون در بااليسا يرنگ يبار آب تول» طيرش شرايپذ«دکمه  يک بر رويبا کل. ح شده استيفون در آن تشريط استفاده از سايشد که شرا

  .ديد و از سد سانسور بگذريمورد نظر خود را در آن وارد کن يها تيسا د آدرس وبيتوان يشود که م يظاهر م
د به مرورگر ين صورت باير اد، ديروبرو شو ييغام خطايممکن است در مرحله اول با پ HTTPS فون ازين است که با توجه به استفاده ساينکته مهم ا

  .ن صفحه را باز کنديد که ايخود اجازه ده
وجو در  د با جستيتوان يارتان قرار گرفته، ميکه در اخت يباز يها ک از گرهيبه هر  يدر صورت مسدود شدن دسترس

رامون يطالعات روزآمد پافت ايدر يبرا. ديابيافته را بياختصاص  يرانيکه به کاربران ا يديجد يسرورها ياجتماع يها شبکه
 :ديتر دنبال کنيرا در توئ PsiphonIran ديتوان يفون، مياستفاده از سا

http://twitter.com/psiphoniran 
 

بر  يمبن HTTPS يغام خطايه شدن با پمواج. است ين ضروريعبور از سد سانسور آنال يفون برايدر استفاده از سا يتينکات امن يتوجه به برخ
  .نگ کاربران باشديتوريمان ياز اقدامات دولت برا يا ت ممکن است نشانهيسا وب يتيسانس امنينامعتبر بودن ل

  .ديريتماس بگ azaadcyber@gmail.com ليميفون، با آدرس ايدر رابطه با سا يدر صورت بروز هرگونه مشکل فن

 :ن آوري سايفونکسب اطالعات بيشتر درباره ف

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

http://twitter.com/psiphoniran
mailto:azaadcyber@gmail.com
https://www.sesawe.net/Using
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 :خوان ششم •
 ر فايرفاکساکستنشن هاي عبور از فيلتر براي مرورگ

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

ز فيلتر اينجا 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 ا
  .اينترنت به کارتون مياد

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

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

با مرورگر فايرفاکس خود وارد آدرس باال شويد و 
را پيدا کنيد و  Phproxyيا همون  Phzillaاکستنشن 

 .ش شويدوارد

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

کار تمام . نصب، فايرفاکس را ببنديد و دوباره باز کنيد
  .تاس

 !فيلتر شکن شما بر روي فايرفاکس حاضر است 

مشترگ (فيلترينگ : درس سايت مورد نظر در فايرفاکس و مواجه شدن با پيامبه اين شكل است كه شما پس از وارد كردن آ 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

  .از مي شودكس قرار دارد مي توانيد از فيلترينگ عبور كنيد و سايت شما بافايرف

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

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

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

  .کنيد Applyبروز که شد اين قسمت را . سايت هاي فيلتر شکن جديد را بروز کنيدUpdate from server در آن جا 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  Current Servere isکنيد تا  Applyبراي عوض کردن اين سرور بايد از ليست بازشو يک سرور جديد انتخاب کنيد و . نشون ميده

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

  

با اين اکستنشن دست کم براي سايت هايي که نميخواهيد توشون الگين . تبليغ که نداره و سرعتش هم عاليه. خيلي حال مي کنم با اين اکستنشن
 .لعه کنيد و عکس هاشو ببينيد يا فايلي دانلود کنيد اصال مشکلي نخواهيد داشت و همه چيز راحت باز ميشهکنيد و فقط مي خواهيد مطالبش را مطا
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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 . از فاير فاکس استفاده ميکنيداگر 

anti proxy (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 (ت 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 سم

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

 .شده در شرايط اضطرار بسيار مفيد است

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

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

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

 :توصيه مخصوص براي عبور از فيلترينگ با مرورگر فايرفاکس

  فايرفاکس) بر روي کول ديسک قابل حمل(استفاده از نسخه پرتابل 

دون اينکه 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
ي فايرفاکس پرتابل و کپي اون روي کول حاال با نصب دو تا اکستنشن فيلتر شکنمون رو. کنيد Installنياز باشه فايرفاکس را روي اون کامپيوتر 

  .ديسک 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

/ دستگاه هاي پخش موسيقي  برنامه هاي پرتابل قابليت نصب روي وسايل قابل جابجايي مثل فلش مموري ها، هارد هاي پرتابل يا اکسترنال،
mp3 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

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 ولي 
شده را اينترنت متصل مي شوند خيلي مفيد است چرا که با فايرفاکس پرتابل تمامي بوکمارک ها، افزونه ها، کلمات عبور، تاريخچه سايت هاي ديده 

https://addons.mozilla.org/en


در واقع همه چيز . ريد 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 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

فاکس 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.iniرده و آن را در محلي روي هارد اجرا کنيد تا فايلها کپي شوند حاال فايل 
چ 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 !!! يلمون را بدزدندنصب شده باشه و اينجوري رمز عبور وبالگ يا ايم

مي توانيد تيک  Securityقسمت  Options، در تنظيمات 
. 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 Securityه صفحه تنظيمات اختصاصي و در ناحيه 

ريد همچنين بعد از استفاده اين مرورگر پرتابل هيچ طالعاتي از شما در آن سيستم به جا نمي مانددر حافظه قابل جابجايي خود دا
با نرم افزارهاي پرتابل هر کامپيوتري کامپيوتر شخصي شما خواهد بود. در حافظه همراه شماست

  نصب فايرفاکس پرتابل

کافي است بعد . ندارند )Install(برنامه هاي پرتابل نيازي به نصب 
از دانلود نسخه پرتابل، آن را اجرا کنيد تا فايل ها در مکان دلخواه 
مي توانيد فايرفاکس پرتابل را از هارد سيستم خودتان نيز 

 Installبدون نياز به ). اجرا کنيد که فوايد خاص خودش را دارد
 .کردن برنامه خودش اجرا ميشه

  ديت فايرفاکس پرتابلبه روز رساني و آپ

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 و بعد پروفايل خود را از آدرس 

فاکس 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 فاير
 .فايرفاکس پرتابل يک کپي يعني بک آپ تهيه کنيد

  اجراي فاير فاکس پرتابل از روي سي دي يا حافظه هاي فقط خواندني

رده و آن را در محلي روي هارد اجرا کنيد تا فايلها کپي شوند حاال فايل کافي است فايرفاکس پرتابل را دانلود ک
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

 .د و فقط از اطالعات موجود خوانده مي شودتالشي براي نوشتن اطالعات نمي شو

  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  سايتي که باهاش کار مي کنيد فايرفاکس پرتابل شما رمز عبورها را داخل خودش ذخيره کنهرا بزنيد تا براي هر

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

ه صفحه تنظيمات اختصاصي و در ناحيه برويد ب Optionقسمت Tools توي فايرفاکس پرتابلتون از منوي 
  .را 

در حافظه قابل جابجايي خود دا
در حافظه همراه شماست

نصب فايرفاکس پرتابل

برنامه هاي پرتابل نيازي به نصب 
از دانلود نسخه پرتابل، آن را اجرا کنيد تا فايل ها در مکان دلخواه 

مي توانيد فايرفاکس پرتابل را از هارد سيستم خودتان نيز (کپي شوند 
اجرا کنيد که فوايد خاص خودش را دارد

کردن برنامه خودش اجرا ميشه

 
به روز رساني و آپ

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
و بعد پروفايل خود را از آدرس 

تجربه شخصي کار با فاير
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 دانلود ک
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

تالشي براي نوشتن اطالعات نمي شو

 

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 

  :راه 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 . 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 عبورش 
پس از اين به بعد وقتي کافي نت . هم توي همون فولدر فايرفاکس پرتابل ذخيره ميشه و وقتي ميريزيد اين فولدر را روي کول ديسکتون هم باهاشه

آدرس ! ل يا باالترين يا انجمن گفتگويي که فعاليت مي کنيد نداريديا دانشگاه و اداره ميريد نيازي به تايپ رمز عبور براي ورود به وبالگ يا ايميي
 .حالشو ببريد... خداييش اصل حال نيست؟؟؟ . سايت را که بزنيد خودش وارد اکانتتون ميشه
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ه 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 باشيد ک
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 28شرده و کپي در حافظه قابل جابجايي مگابايت که بعد از خارج کردن از حالت ف 9دانلود فايرفاکس پرتابل با حجم 

http://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable 
  

 
ردن صفحات وب فيلتر شده اگر آدرس هاي داده شده در اين بخش فيلتر شده اند و سايت فيلترشکن براي باز ک++ 

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

  

  

  

 اگر در ثريا هم باشد، عدالت و آزادي

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

 

http://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable


 :خوان هفتم 
 براي عبور از فيلترينگ اينترنت

دور زدن  يبرا Socksيتوانند از پراکسيز ميل نيمي، و اي

  
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: 
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 . ديد است و طبيعتا بهتر

  

• 
براي عبور از فيلترينگ اينترنت Socksاستفاده از پروکسي هاي 

يگپ زن ير نرم افزارهاينظ يکاربرد ير نرم افزارهايوب، بلکه سا ينه تنها مرورگرها
  .استفاده کنند ي

در نظر گرفت، که به شما امکان انتقال اطالعات مختلف، از طر HTTPيها ياز پراکس يشرفته تريرا گونه پ Socksيها 
 .دهديرا م) ينترنتيا يتجه دور زدن سدهايو در ن(ق تونل يمختلف و از طر

  پيدا کنم؟ Socksروکسي 
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
//www.sockslist.nethttp:

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

ديد است و طبيعتا بهترکه ج 5که قديمي است و ديگري  4يافت مي شوند، يکي  Socksدو نوع پروکسي 
  :است 5است و کداميک نوع  4است که کدام پروکسي نوع 

استفاده از پروکسي هاي 
نه تنها مرورگرها

ينترنتيا يلترهايف

 يتوان پراکسيم
مختلف و از طر يپروتکلها

روکسي چگونه يک پ
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://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  37417شماره  Portو  69.114.242.19آدرس  Ipاز کشور آمريکاست با  5مثال در شکل باال رديف پنجم مربوط به يک پروکسي نوع 
  69.114.242.19:37417اينجوري 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 يپراکساز  يکاربرد ياز نرم افزارها يبعض
 .استفاده کنند Socksيکرد که از پراکس

 
  Socksشما براي استفاده از پروکسي  ينرم افزار کاربرد يکربنديپ

که  يا يکاربرد يبرنامه ها. شوديانجام م HTTPيمشابه پراکس Socksياستفاده از پراکس يبرا ينرم افزار کاربرد يکربنديشتر موارد، پيدر ب
 .دارند Socksيپراکس يبرا HTTPيپراکس يکربندينه جداگانه در کنار پيک گزيکنند معموال يم يبانيپشت Socksياز پراکس

، هرچند است ينه بهتريگز Socks5شتر موارد يدر ب د، کهيرا انتخاب کن يکي Socks5و  Socks4ن يد بيتوانياز کاربردها م يدر بعض
 .کننديکار م Socks4فقط با  Socksيهاياز پراکس يبعض

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 OKير نشان داده شده است، وارد کرده و روياز را همانطور که در تصويمات مورد نيتنظ

 
  :ديک کنيکل Options يرو Tools يدر منو. 1

  

  :ش داده خواهد شديصفحه نما يرو Optionsپنجره . 2
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  .ديک کنيکل Advancedيپنجره، رو يدر نوار باال. 3

  

  .ديک کنيکل Networkزبانه  يرو. 4

  .ديک کنيکل Settingsيرو. 5
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  :دهديش ميرا نما" Connection Settings"رفاکس پنجره يفا

  

  .ديرا انتخاب کن" Manual proxy configuration"نه يگز. 6

  

  :ر خواهد شديينه قابل تغير آن گزيز يلدهايف

  .ديو شماره پورت را وارد کن Socksيادرس پراکس. 7
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"Socks v5 "يرا انتخاب کرده و روOK توجه داشته باشيد مقادير گزينه هاي ديگر را پاک کنيد و آنها را خالي . ديک کنيکل
  .بگذاريد، 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. 1

  

  :خواهد شدش داده ينما" Internet Options"پنجره . 2
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  :ديک کنيکل Connectionsزبانه  يرو. 3

  

  .کليک کنيد Settingsنام کانکشني را که توسط آن به اينترنت متصل مي شويد انتخاب کرده و بر روي . 4
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  .ديک کنيکل Advanced يد و رويرا انتخاب کن" Use a proxy server for this connection"نه يگز. 5

  

  .دهديش ميرا نما" Proxy Settings"رر پنجره نترنت اکسپلويا. 6

  .ديرا بر دار" Use the same proxy server for all protocols"ک يمطابق شکل زير ت. 7

  .ديک کنيکل OK يوارد کرده و روSocks را که يافته ايد در قسمت  Portو " Proxy address to use" يآدرس پراکس. 8

  

  .شده است يکربنديپ  Socksياستفاده از پراکس ينترنت اکسپلورر برايحال، ا

کنيد، مرورگر شما به حالت  OKاستفاده کنيد مقادير وارد شده را برداريد و  Socksدر صورتي که نمي خواهيد از پروکسي 
  .قبل بر مي گردد
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  :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  Ipرنامه فيلتر شکني حتما بعد از اجراي هر ب
 :شويد

http://tools.ip2location.com/ib2 
adress.com/ip_tracer-w.iphttp://ww 

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

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

  در مواقع فيلترينگ شديد آن Socks اهومسنجر با استفاده از پروکسييورود به 

که پورتش  5ورژن  Socksيپروکس ک عدديSocksائه دهنده پروکسي هاي ت هاي ارياهومسنجر در مواقع فيلترينگ آن، از سايورود به  يبرا
  !دياهو مسنجر وارد کنيمات يافته و آن را در تنظيباشد  1080هم 

 :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-om/products/alivehttp://atomintersoft.c 

http://119.sn.cn/proxy/English/SOCKS5 

 
اهو يمات يافته و آن را در تنظيباشد  1080که پورتش هم  5ورژن  Socksيپروکس ک عددي Socksت هاي ارائه دهنده پروکسي هاي ياز سا

  !ديرد کنمسنجر وا

  

  

http://tools.ip2location.com/ib2
http://www.ipaddresslocation.org
http://whatismyipaddress.com
http://www.sockslist.net
http://aliveproxy.com/socks5
http://www.xroxy.com/proxy
http://atomintersoft.c
http://119.sn.cn/proxy/English/SOCKS5


-105 - 

  :ن هايمثال ا

121.28.34.69:1080 

207.182.153.22:1080 

  ... و

 :دير بروين مسيد به اياهو مسنجر بايدر  يوارد کردن پروکس يبرا

Messenger Menu> Perferences > Connections> Connect via proxy> Socks Proxy 

  

همچنين تقريباً هر روز يا هر دو روز يکبار ! وض كنيد تا وصل شود لذا نا اميد نشويدرا ع Socksممكن است مجبور شويد چند بار پروكسي  :نكته
ثانيه بيشتر از زمان معمولي هست پس خيلي زود سراغ  10در ضمن زمان آنالين شدن در در اين روش حدود . بايد يك پروكسي جديد وارد كنيد

  .پروكسي جديد نرويد

 هاست يبر رو SSH قياز طر يشخص Socks يروش ساخت پروکس
دارندگان  ي ژهيو يلترشکن اختصاصيک فيساختن  يو البته پرسرعت برا يار ساده، عاليک روش بسيم پرداخت، يان آن خواهيکه در ادامه به ب يروش

اگر . ديداشته باش SSHافزار  توسط نرم Shellبه  يت دسترسيبا قابل ينوکسيک هاست ليد ياز، باين شيل به عنوان پين دليبه هم. ت استيوب سا
شما  يرا برا SSHق يد که امکان ورود به هاست از طريهاست خود درخواست کن ي دهنده سيست از سرويندارد فقط کاف SSHت يهاست شما قابل

ر را در يراحل ذکر شده زصرفا م. باشد يدر هاست نم يماتيبه تنظ يازيبعد از آن ن. ديو رمزعبور آن را به شما ارائه نما يکاربر ي فعال نموده و شناسه
 :ديخود دنبال کن ي انهيرا

ر يمشابه فرمان ز يها عامل ستميو س) باشد يستم عامل سرور هاست نميوتر شما، منظور سيستم عامل کامپيس(نوکس ين روش در لياستفاده از ا يبرا
  :ديرا اجرا کن

ssh [user]@[host] -D 1080 -N -p [password] 
  .ديسيتان بنو يوتر شخصينوکس کامپيخط فرمان لد در ين دستور را بايا

 :به عنوان مثال
ssh gheysari@gheysari.com -D 1080 -N -p ramz123456 

نترنت، لذا مخابرات يشود نه در ا يوتر شما استفاده مين پورت فقط در داخل کامپيا. ز قابل استفاده استين ۱۰۸۰ر از يغ يگريالبته هر پورت آزاد د
  .کردن آن را نداردامکان مسدود 

mailto:gheysari@gheysari.com
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 يستم عامل سرور هاست نميوتر شما، منظور سيستم عامل کامپيس(ندوز ياستفاده در و يندوز است، برايشما و يوتر شخصيستم عامل کامپياما اگر س
 Commandوتر خود، يکامپ ينموده و پس از نصب آن بر رو افتيدر http://www.putty.orgنجا يرا از ا Puttyافزار  د نرمي، ابتدا با)باشد

Prompt که  يرا گشوده و به محلPutty دير را اجرا کنيد و فرمان زيد برويا را در آن نصب نموده: 
plink [user]@[host] -D 1080 -N -p [password] 

ن يهمچن. دير دهييت خود تغيد به آدرس سايرا با] host[در هاست و  خود يرا به نام کاربر] user[الزم به ذکر است در هر دو دستور باال، عبارت 
 .ديين نمايگزيز با رمزعبور هاست خود جايرا ن] password[عبارت 

من يوتر شما شده و آنرا به صورت ارتباط ايدر کامپ 1080پورت  يبر رو Socksاز نوع  يک پراکسيجاد ين فرمان باعث ايا
SSH دکن يبه هاست شما متصل م.  

نترنت، لذا مخابرات يشود نه در ا يوتر شما استفاده مين پورت فقط در داخل کامپيا. ز قابل استفاده استين ۱۰۸۰ر از يغ يگريالبته هر پورت آزاد د
 يدرخواست و د،يمختلف نما يها تياقدام به اتصال به سا ين پراکسيق ايکه از طر يافزار ب هر نرمين ترتيبه ا .امکان مسدود کردن آن را ندارد

وتر شما يکرده و به کامپ يت مقصد متصل شده و پاسخ حاصله را مجدداً رمزگزاريگردد و هاست شما به سا يشده و به هاست شما منتقل م يرمزگزار
  .د بردين خواهياز بز ين راه نيد، امکان شنود اطالعات خود را در بيزن يموجود را دور م يلترهاينکه فيب عالوه بر اين ترتيبه ا. گرداند يباز م

 يها ميبر اثر تحر ينترنتيا يها تيافته و از شر محدودير ييران است تغيهاستتان که معموالً در خارج از ا يپ يشما به آدرس آ يپ يبه عالوه آدرس آ
 يگريافزار د ا هر نرمي...) رفاکس و ينترنت اکسپلورر، فايا(ست مرورگر وب يفقط کاف ين پروکسياستفاده از ا يبرا .د شديز خالص خواهين يالملل نيب
استفاده  1080و پورت  127.0.0.1در آدرس  Socks ينترنت، از پراکسيد که جهت اتصال به ايم کنيرا تنظ...) اهو مسنجر و ي، Skypeمانند (

  ).که مد نظرتان بوده است يگريا هر پورت باز دي(د ينما
 يشما فقط زمان ين پروکسيبنابرا. ديد متصل شويد در حال اجرا باشد تا بتوانين فرمان بايساخته، اخود  ين پروکسيهر بار استفاده از ا يبرا :توجه

که فرمان در آن اجرا شده است امکان  يوتريفقط در همان کامپ ين پروکسيگر ايطرف داز  .ديکند که فرمان آنرا در حال اجرا داشته باش يکار م
  .توانند از آن استفاده کنند يگران نمياستفاده از آن وجود دارد و د

  .ح داده شديرا هم که در باال توض Socks يها يروش کار کردن با پروکس
باشند،  يه ميهزارتومان در سال قابل ته ۱۵ يال ۱۰ن و با حدود ييار پايبس يها متيآن با ق ينوکسيها خصوصا نوع ل نکه امروزه هاستيبا توجه به ا

د يالبته توجه داشته باش. را داشته باشد يک هاست معموليد يده و ارزش خريارزان محسوب گرد يت آن، روشيو امن ن روش، با توجه به سرعتيد ايشا
انه دارند، باعث يباند ماه يت پهنايکه محدود ييها ق هاست منتقل شده و لذا در مورد هاستيشما از طر ينترنتيارتباطات ا ي هين روش، کليکه با ا

ن روش است ين روش آن هميتر يکاربرد يدارد ول يمتفاوت يها روش Socks يجاد پراکسيالزم به ذکر است که ا .ديگرد باند خواهد يکاهش پهنا
 .ح داده شديکه توض

  :دين مطلب بپرسيسنده اين باره را از نويشتر در ايب يپرسش ها
post.html-ysari.com/2010/10/bloghttp://blog.ghe  

  :يليمطلب تکم
windows-ssh-through-web-http://mohtasham.info/article/surfing  

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  خوان هشتمد،ابتدا از يندار

  .فيلتر شده شويد

  

 اگر در ثريا هم باشد، اديعدالت و آز

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

http://www.putty.org
http://blog.ghe
http://mohtasham.info/article/surfing
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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 
که هنوز شناسايي و فيلتر نشده اند تا توسط  بهترين کار اين است که به دنبال سايت هاي پروکسي تازه باشيد. هيچ زماني نا اميد نشويد اميد هست،

از کشور يا آنهايي راه ديگر هم اين است که به دوستان خود در خارج  .اين پروکسي هاي جديد وارد سايتهاي فيلتر شده شويد و به هدف خود برسيد
  .نندکه مطمئن هستيد برنامه فيلترشکن مورد نظر شما را دارند ايميل بزنيد و از آنها بخواهيد تا فيلترشکن از طريق ايميل براي شما ارسال ک

 

 :چند روش براي يافتن سايت هاي پروکسي تازه

  !بفرستند براتون) پروکسي(ايميل بزنيد به راديو فردا تا آدرس سايت فيلترشکن  -1

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
د که شما را عضو خبرنامه راديو فردا و از اونها بخواهي info@radiofarda.comکافيست يک ايميل بزنيد به . دريافت کنيد

اينجوري شما . کنند که هر روز در اين خبرنامه الکترونيکي پروکسي هاي جديد براي مقابله با فيلترينگ اينترنت منتشر ميشه
ون را در اون وارد مي هر روز با دريافت آدرس پروکسي جديد در ايميلتون وارد سايت پروکسي راديو فردا مي شويد و آدرس سايت فيلتر شده خودت

  !کنيد و از سد فيلترينگ عبور مي کنيد

آدرس پروکسي هاي جديد و هفتگي صداي آمريکا را هم مي توانيد از اين آدرس هر روز دريافت کنيد و به دوستانتان  -
  :ايميل کنيد

om/persian/programs/proxyhttp://www1.voanews.c 
 
  Glype Proxyليست روزانه پروکسي هاي جديد بر پايه اسکريپت  -2

بروز مي شود و شما مي توانيد آدرس  Glype Proxyيک ليست از سايت هاي فيلترشکن هر لحظه در سايت رسمي ارائه دهنده اسکريپت 
يادتون باشه اين ليست سايت هاي . ينگ و باز کردن سايت هاي فيلتر شده استفاده کنيدسايتهاي فيلترشکن معرفي شده در آن را براي عبور از فيلتر

 :باز کنند فيلتر شکن جديد را که هنوز فيلترنشده اند و کار مي کنند را براي دوستان خود نيز ايميل کنيد تا آنها هم مثل شما صفحات فيلتر شده را

/list.glype.comhttp:/ 
  

  

  

mailto:info@radiofarda.com
http://www1.voanews.c
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  !عضو گروه هاي زير در گوگل يا ياهو شويد تا پروکسي هاي جديد روزانه براي شما هر روز ايميل شود -3

 :براي ارسال روزانه پروکسيگوگل نمونه گروه هاي  - 

proxies-web-ailyhttp://groups.google.com/group/d 
network-proxy-http://groups.google.com/group/hostcloak 

proxies-http://groups.google.com/group/fresh 
 :يگر در گوگل را که مخصوص معرفي پروکسي هاي روزانه هستند مي توانيد از طريق زير پيدا کنيدگروه هاي د

http://groups.google.com/groups/dir?lnk=srgmb&q=daily+proxy 
 :زانه پروکسيبراي ارسال روياهو نمونه گروه هاي  - 

http://tech.groups.yahoo.com/group/proxytoday 
http://tech.groups.yahoo.com/group/ProxyRoxy 
http://tech.groups.yahoo.com/group/webprivacy 

 :گروه هاي ديگر در ياهو را که مخصوص معرفي پروکسي هاي روزانه هستند مي توانيد از طريق زير پيدا کنيد

om/search?query=daily+proxyhttp://groups.yahoo.c 

 
آدرس پروکسي هاي جديدي که پيدا مي کنيد و مطمئن هستيد هنوز فيلتر نشده اند را مدام براي دوستانتان هم ارسال کنيد 

  .تا آنها هم به مانند شما از شر فيلترينگ خالص شوند و به فرشته مهربان آزادي برسند

تا اثر  ديک بزنيرا حتما ت Base 64يا   Rotate13نهيگزت وب به ياد داشته باشيد در فيلترشکن های تح
  .خنثی و غير فعال شود تا سايت ها را برای شما باز کنندURL  نگ بر اساس آدرسيلتريف

د که برنامه يدارند بخواه ينترنت آزاد دسترسيکه در داخل کشور هستند و به ا ييا آنهاياز دوستانتان در خارج از کشور  -4
  .شما ارسال کنند يل برايميق ايرشکن مورد نظرتان را از طرلتيف يها

  .دوستانتان هم از طريق ايميل ارسال کنيد يکند در اختيار داريد آن را برا يکه درست کار م ياگر برنامه فيلتر شکن

فزارهای همراه نرم اپارازيت ماهواره، به  و تنرتنيا ش جزوه آموزش مقابله با فيلترينگترين ويرايبراي دريافت جديد -5

 شخب هلصافالب سپس toazadi@gmail.com :بفرستيدبرتر فيلترشکن، کافيست به اين آدرس يک ايميل 
Inbox اي Spam دينک کچ دوخ ليميا رد ار!  

 

  

 اگر در ثريا هم باشد، عدالت و آزادي

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

http://groups.google.com/group/d
http://groups.google.com/group/hostcloak
http://groups.google.com/group/fresh
http://groups.google.com/groups/dir?lnk=srgmb&q=daily+proxy
http://tech.groups.yahoo.com/group/proxytoday
http://tech.groups.yahoo.com/group/ProxyRoxy
http://tech.groups.yahoo.com/group/webprivacy
http://groups.yahoo.c
mailto:toazadi@gmail.com
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 :خوان نهم •
  به يدسترس يگر برايچند روش ساده د

 لترشکنيبه فاز يلترشده بدون نيف يت هاياطالعات سا 
  RSSاستفاده از  -1

 
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 يشکل به 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 در صفحه 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 تياز  هم، متشکل

 .ها به آنها دست رساند خبرخوان

 
  :شوند يم ميها به دو دسته تقس خبرخوان

اشکال . ت مورد نظر را دارنديسا م به وبياز به وصل شدن مستقين يخبر يادهيخواندن 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 ن دسته خبرخوانيا

 .)ديبگرد RSS readerها در گوگل دنبال  خبرخوان

ن 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 توان به وب ينمونه م يو براد يآ يمقابله با سانسور به کار م يها هستند که برا دسته 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 يرفناو
 .ت و وبالگهاستيسا يها ن اخبار و نوشتهيع و بدون دردسر به آخريسر يدسترس يبرا يد راهيف. متحول کند

د شد و 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 روزيدر آ
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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
ست 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  ست که وبالگ مورد نظر شما بهيد و تازه اصال هم معلوم نينيبنش ينترنتيدن صفحات ادر انتظار باز ش ياديد هر روز زمان زيشما با. ر استيگ وقت

 !شده باشد

 .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 نترسياز ف

ر ييآنها از تغ. خورد و بس يوتر ميکامپ يها د، فقط به درد خورهيکنند که کار کردن با ف يدشان فکر مخورد، با خو يد به گوششان ميها تا اسم ف يليخ
د به تحمل زحمات يد استفاده از فياست و فوا يز دشواريشان، چ يميقد يگرد د و ترک عادات وبيکنند که خو کردن به ف يواهمه دارند و تصور م

د بهره ياز ف يتواند از فناور ياز خود ميکه باشد به تناسب ن يا الت و در هر رشتهيان تحصيه هر کس با هر مک يدر صورت! ارزد يبا آن، نم ييآشنا
 .ببرد

  م؟يد بخوانيم و فيد استفاده کنيچطور از ف

ت يد سايماند، ف يم يکه باق يزيم، چيبگذار يت را باقيد هر سايم و فقط مطالب جديت را حذف کنيغات هر سايو تبل يکياگر لوگو و اضافات گراف
 .ها هست ها و وبالگ تيد، نسخه فقط متن سايگر فياست، به عبارت د

دخوان ين همه فيبا ا. ديلتان بخوانيميق ايد را از طرينکه فيا ايد يبخوان ييها د را با نصب برنامهيد فيتوان يشما م. اد هستنديز يليد، خيخواندن ف يها راه
از  يشتريدهند که روز به روز تعداد ب يدارد و آمارها هم نشان م ياديت زيها محبوب دخوانيان فيدر م ،Google Readerا خبرخوان گوگل ي

 .آورند يم يرو  Google Readerمردم به استفاده از 

  م؟يدر بخوانيدها را با گوگل ريحاال چطور ف! خوب

 .ديدر بخوانيگوگل ردها را با يف يد به راحتيتوان يد، ميکن ير را قدم به قدم طياگر مراحل ز

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
م داد، متوجه يکه 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 ترجيد شد که چرا فايخواه

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

om/mail/signuphttp://mail.google.c 

 

http://www.mozilla.com/en
http://www.google.com/reader
http://mail.google.c


 

ها مورد نظرتان را به  ها و وبالگ تيد سايد آدرس فيم که با
 :دين کارها را انجام دهياز ا يکيت يک سا

ت مورد نظرتان، دقت يدر سا. د کرديدا خواهيت را پيد سايف

 

که  يد و به صورتيکن يها به آن اشاره دارند را کپ نکيا لير ي

د يکون فيد، آيد، به نوار آدرس توجه کنيکن ياستفاده م ا اپر
 .دي

 

 يبه جا )يدمرحله بع( ۴است در مرحله  يکاف. دا کنديتان پ

 .ديدر بشويد تا وارد گوگل ريو پسورد خودتان را بده

م که بايديرس يا حاال به مرحله :ديدا کنيا وبالگ مورد نطر را پيت يد سا
ک سايد يدا کردن آدرس فيپ يرد؟ برادا کيد را پيد آدرس فياما چگونه با. دي

ف يت آدرس خروجيد، در صفحه سايا وبالگ مورد نظرتان برويت يشما اگر به سا
 :نيمثل ا يريا تصاوي، خوراک RSSد، يمثل ف يد که کلمات

ين تصاويرا که ا ياست، آدرس يد، کافيدا کرديپ ييزهاين چيخورد؟ اگر چن
 .ديدر کنيم گفت وارد گوگل ر

ا اپريرفاکس يد، اگر از مرورگر فايدا کنيت را پيد سايد، فيتوان يگر هم ميک روش د
يت برسيد سايد و به فيک کنيگون کلين آيا ياست، رو يکاف. ديد ديت را 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

د سايآدرس ف -۳
يدر بدهيگوگل ر

شما اگر به سا- الف 
د که کلماتينيد، ببيکن

خورد؟ اگر چن يبه چشمتان م
م گفت وارد گوگل ريخواه

ک روش ديبا  - ب
ت را در آنجا خواهيسا

خود گوگل ر -ج
د، آدرس وبالگ را به گوگل ريآدرس ف
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 :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

 

تر آدرس  نکه سرراستيا ايد بگردد و يدر دنبال آدرس فيرد تا خود گوگل يت را وارد کنيد آدرس سايتوان ين کادر ميشود، در ا يظاهر م ين کادريچن
 :ديد را وارد کنيف

 

 .ديصبر کن يد و کميک کنيکل  Add يحاال رو

ها تازه به صورت خودکار وارد گوگل  و پست يها ن به بعد نوشتهياز ا. ديا شتر کار را انجام دادهيد و قسمت بيا ت مورد نظر شدهيد سايشما مشترک ف
 .ديمطالعه کن يد آنها را به راحتيتوان يشوند و شما م يدر مير

ها  تيد همه سايد 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 ان قرار دارند، در روز اول وقتشما در مرورگرت يها يست عالقه منديانا در ليد و احيکه دوست دار ييها و 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 بيد جزئييايحاال ب

ز مرتب يد تا همه چيده يجدا قرار م يها مختلف را پوشه يها ليوترتان، فاير که در کامپهمان طو :ديجدا قرار بده يها تان را در پوشهيدهايف
. ديدها را مطالعه کنيمنظم ف يليد خيتوان ين کار ميبا ا. دينيجدا بچ يها تان را در پوشهيدهايخوب است که ف يليتر باشد، خ دا کردنش راحتيباشد و پ

پوشه  يک روين کار با کليبا ا. ديگر قرار بدهيرا در پوشه د يفناور يها د وبالگيک پوشه و فيرا در  يبرخ يها تيد همه سايد فيتوان يمثال شما 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 آخرياخبار فناور

 :ديک کنيکل  Feed Settingيد، رويتراک هر فن کار بعد از مرحله اشيا يبرا
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 :ديانتخاب کنآن  يبرا يد و ناميد درست کنيک پوشه جدي، New Folder يک رويحاال با کل

 

درست شده و  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
 :ان داخل پوشه قرار دارددتيف

 

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

ازه باشد، به صورت مطلب ت يحاو يدين اگر فيهمچن. ک عدد مشخص استينشده، به صورت  د، تعداد مطالب خواندهيدر کنار کنار هر پوشه و هر ف
  .است ين صورت فونت آن معمولير ايشود، در غ يده ميبولد د

 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
 :لب جالب وجود دارددار کردن مطا ستاره يبرا يا نهير هر پست، گزيدر قسمت ز: پاسخ
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 Starred يک بر رويد با کليا دار کرده را که آنها را ستاره يمطالب جالب يد کليتوان يشما م. شود يدار م ستاره، مطلب ستاره يک بر رويبا کل
items دينيبب: 

 

توانند آن مطلب را  يد، ميکن يک چت ملکه با آنها در گوگل تا ير هر مطلب، کسانيدر ز  Shareيک بر رويبا کل :به اشتراک گذاشتن مطالب
د توانست مطالب به اشتراک گذاشته توسط آنها را يخواه  Friend’s shared itemsيک رويمتقابال شما هم با کل. ننديدر خود ببيدر گوگل ر

 .دينيبب

ا يتان جالب بوده يد که چرا مطلب برايسيومثال بن. 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 ييل 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 زينکه گوگل ريا يبرا. داد

 :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 استيوگل ررسد و گ يکار به اتمام م

http://userstyles.org/styles/2375
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نان يد، اطميد نترسياز ف. است يباال کاف يانجام دادن همه کارها يک روز براي يگرد د که اختصاص دادن زمان وبيمطمئن باش :يانيسخن پا
که نوشته شد، تنها  ييراهنما. ديرش بگذارد کنايتوان يد گرفت که نميد خو خواهيد، چنان با فيدر و فيد که بعد از چند روز کار با گوگل ريداشته باش

مطالعه  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 يحاو
 .د استيشما با ف يمقدمات ييآشنا يشتر براين راهنما بيا. د وجود دارديف

  :معروفبسيار  يت خبريسادو  RSSآدرس 
http://balatarin.com/links/rss 

http://donbaleh.com/rss/popularRecent 

  سبزنامه -2

خبر از همه جا  يد تا بيتان داشته باش ليميد در ايتوان يرا م» نيباالتر«ر ينظمهم  يت اطالع رسانيچند سا ي ، خبرنامه»سبزنامه«ت يبه کمک سا
 !دينباش

ن يآورد 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
را  يا فرميد يبازد يتيست از وبساين يازيعضو شدن در خبرنامه ن ين است که برايسبزنامه ا ياصل يگژيو. کند يل شما ارسال ميميت ها را به ايسا

ت در آنها يسبزنامه و نحوه عضو يست کامل خبرنامه هايافت ليدر يبرا. شود يل انجام ميميک ايمراحل عضو شدن با ارسال  يتمام. ديپر کن
  .ديبفرست help@sabznameh.comبه  يل خاليميک ايست که يکاف

ارسال  radiofarda@sabznameh.comبه آدرس  يل خاليميک ايست يد، کافيوفردا شويراد ي د مشترک سبزنامهيخواه يمثال اگر م يبرا
با انجام . 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 رادين کار، از ايا

  :کنند عبارتند از يم يبانيکه تاکنون از سبزنامه پشت ييها تيساآدرس ايميل 

greencorrespondents@sabznameh.com 
radiofarda@sabznameh.com 
bbcpersian@sabznameh.com 

norooz@sabznameh.com 
kaleme@sabznameh.com 

khodnevis@sabznameh.com 

  :ديافت کنيل خود دريمين را در ايت باالتريسا ينک هاين ليداغ تر -3

. ديارسال کن subscribe@balatarin.comبه آدرس  يل خاليميک ايست يد، کافين شويت باالتريداغ سا ينک هايد مشترک ليخواه يگر ما
ن يبا انجام ا. ديکن Replyرا “ يبل” ي ت کلمهيد عضويخواهد تا جهت تائ يد گرفت که از شما ميخواه يليميت، ايد عضويتائ يقه برايد دقبعد از چن
د که يکنق يز تشويان خود را نيدوستان و آشنا. ديافت کنيتان در ليميد در ايتوان ين را بصورت روزانه ميباالتر يها نکين ليتر ن پس شما داغيکار، از ا

 .ن شونديل بفرستند و عضو خبرنامه باالتريميبه اين آدرس ا

 :ترفندها و روشهاي خالقانه ديگر براي عبور از فيلترينگ را از اينجا دريافت کنيد -4

ircumvent,97.htmlc-to-tricks-https://www.sesawe.net/Simple 

 .مخصوصا روشي که از طريق ارسال ايميل مي توانيد به محتواي سايت مورد نظرتان دسترسي پيدا کنيد
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  :آدرس هاي مفيد براي آشنايي بيشتر با روش هاي مقابله با فيلترينگ اينترنت -

 mfilter.com/foru-http://www.no  

http://freeneti.tk 

https://www.sesawe.net/fa 

http://www.azadcyber.info/articles/category/censorship 

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

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

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  

  :تمامی فيلترشکن های محبوب دنيا به همراه دانلود و آموزش

showthread.php?t=1697filter.com/forum/-http://www.no 

 

  
 ...بدان دست خواهند يافت  سرزمين ايران مردان و زنان اگر در ثريا هم باشد، عدالت و آزادي

 ما پيروزيم

 ابزار متفاوت براي عبور از فيلتر مجهز باشيد 3همواره به 

 .نالين و به دور از سانسور باشيدتا در صورت کار نکردن يکي بتوانيد از روش جايگزين فيلترينگ را دور زده تا هميشه آ

 

 :ايراني هاي عزيز توجه فرماييد

 !ديکاغذ بکوشو ايميل نترنت در گسترش اخبار جديد از طريق يپس عبور از فيلترينگ ا •

د که صدها هزار نفر د، ولي بدانييدا کرده اينترنت گذشته ايد و به اخبار جديد و بدون سانسور در اينترنت دسترسي پيشما که خود از سد فيلترينگ ا
گر بار شاهد يکنواخت رشد کند تا ديکدست و يط حساس ين شرايد در ايجامعه ما با. ندارند ينترنت دسترسيا اصال به اينگ هستند يلتريهنوز گرفتار ف

و مرتب  يسيريد خالصه نوکمترين کاري که مي توانيد بکنيد اين است که اطالعات جديدي را که به دست مي آو .ميدر آن نباش يکتاتوريظهور د
دارند از طريق ايميل ارسال کنيد تا آنها هم بتوانند مثل شما به اخبار جديد و  ينترنت دسترسيابتدا آنها را براي دوستان و آشنايان خود که به ا  کنيد و

د، در گسترش يبه اخبار جد ينترنت و دسترسين است که پس از عبور از فيلترينگ اياما  يله بعد تقاضاحدر مر .بدون سانسور دسترسي داشته باشند
ق ممکن آنها را يو به هر طرد يدر قالب شبنامه يا اعالميه کوچک بکوش کاغذو نيز چاپ اخبار جديد با پرينتر بر روي ايميل ن خبرها از طريق يا

 .ديکوچک پخش کن يدر سطح جامعه مخصوصا در روستاها و شهرها

http://www.no
http://freeneti.tk
https://www.sesawe.net/fa
http://www.azadcyber.info/articles/category/censorship
http://balatarin.com/search?q
http://balatarin.com/searc
http://balatarin.com/search?q
http://balaxy.wordpress.com
http://www.sabzproxy.com
http://www.no
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  آزاديباد زنده 

☺  
  

  

  

  

  

   ،نکشرتليف رترب یاهرازفا مرن هارمه هب دريافت نسخه جديد اين جزوه يبرا

  : ديبفرست يک ايميل به اين آدرسکافيست 

 toazadi@gmail.com 

  !دينک کچ دوخ ليميا رد ار Spam اي Inbox شخب هلصافالب سپس

  

  

mailto:toazadi@gmail.com
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  يعمل يروش ها
  ت ماهوارهيپاراز مقابله با

 ست؟يت ماهواره چيپاراز

 يارسال م يماهواره ا يگيرنده ها و يا فرستنده ها يفرستنده امواج مايکروويو بر رو يپارازيت يک نوع سيگنال مزاحم است که توسط دستگاه ها
منتها شدت اين . يگيرنده يا فرستنده ماهواره ا يشود رو يبه آن فرکانس ارسال م تقريباً برابر همان فرکانس يا بسيار نزديک يشود و با يک فرکانس

آن اثر کند و در سيگنال ماهواره اختالل ايجاد  يشود گفت بايد بيش از هزار برابر شدت امواج فرکانس مربوطه باشد، که بتواند رو يامواج تقريباً م
  .کند

به ويژه پس . در حال انجام است ياسالم ياست که سالهاست توسط حکومت جمهور ياقدام. نيست يديد، اقدام جيماهواره ا يمسئله پارازيت انداز
 ياصول و موازين اخالق يمخرب برخالف تمام يخرداد اين مسئله شدت پيدا کرده و با توجه به اينکه فرستادن پارازيت ها ۲۲از انتخابات اخير 

بيان در غرب، اقدام به تاسيس آزادانه ده ها شبکه راديو  ياز قوانين آزاد يحکومت ايران با بهره گيرشود که  يدارد انجام م ياست، در حال يانسان
مسئله اينست که چرا اين . کرده است يتلويزيون ياين شبکه ها يدنيا هم اقدام به تاسيس دفاتر برا يدر ساير شهرها يکرده و حت يتلويزيون
 يخودش دارد استفاده م يحکومت يها يتبليغات تئور يکند، برا يخودش استفاده م يپخش برنامه ها يبرا که بيش از همه از ماهواره دارد يحکومت

  گيرد که ديگران را از اين حق محروم کند؟ يبه کار م يکند، تالش وافر
 

  :دو نوع پارازيت داريم
مربوطه اين مسئله قابل  ييا ساير ارگان ها يبين الملل ينهادها به هر حال با تالش. شود يفرستنده ارسال م ياست که رو يپارازيت نوع اول پارازيت

  .حل است
 يفرستنده امواج مايکروويو که بر رو يگويند که توسط دستگاه ها يم يافق ياست که به آن پارازيت ها يمحل ياما نوع دوم پارازيت، پارازيت ها

کنند، بر  يکه ايجاد م ياين دستگاه ها با فرکانس ها و شدت بسيار باالي. شود يصب مدکل ها و مناطق مرتفع و بلند در ساير نقاط که مد نظر باشد، ن
  .کنند يدريافت سيگنال توسط گيرنده ها اختالل ايجاد م يگذارند و رو يماهواره اثر م يگيرنده ها يرو
 

  گذارد يا نه؟ يهم م يانسان يا موجودات زنده تاثير منف ياين پارازيت ها بر رو
 :ن صورت استيمکانيسم آن به ا. و نظريات پزشکان، اين مسئله را کامالً ثابت کرده است يتحقيقات ثابت شده علم. ر صد همينطور استصد د. بله
کند، اين امواج امواج مايکروويو است که با شدت و  ي، به بدن انسان يا ساير موجودات زنده برخورد ميامواج پارازيت، امواج پارازيت محل يوقت

 يدر معرض اين امواج قرار م يجذب اين امواج را دارند، وقت يعضالت بدن انسان تواناي. کنند يس بسيار بسيار باال به بدن انسان اصابت مفرکان
اعث باال القا شده ب ييون يکنند، و جريان ها يدر بدن توليد م يالقائ ياين گرما، جريان ها. کنند ياين امواج پس از جذب در بدن توليد گرما م. گيرند

  .شود يبدن انسان م يرفتن دما
که  يساير عوارض. دارد يدرجه سانتيگراد، خطر مرگ را در پ ۵بدن بيش از  ياين را نشان داده که از بين رفتن تعادل دما يتحقيقات ثابت شده علم

گوش، تاثير بر روند تخمک  يها يحت، نارايعصب يمزمن، تحريک ها ي، سردردهاي، گيجيشود به بحث مشکالت مغز يبر بدن انسان دارد، م
ما از . اشاره کرد به سردردها اشاره کرد يشود به گيج يعمده تاثيرات آن م. مردان اشاره کرد يتناسل يزنان، روند توليد اسپرم در دستگاه ها يگذار

کنيد که داريد با جان مردم  يدهيد؟ آيا فکر نم يانجام م يکنيد داريد نسل کش يم که آيا شما فکر نمياين سئوال را دار ياسالم يجمهور يمقامها
 کنيد؟ يم يباز
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  :براي جلو گيري از نويز استفاده کرد ودکه ميشبسيار ساده ای  از کارهاي

مين بعنوان مثال مکانهايي پائين تر از سطح ز. دجابجايي ديش هست که آن را در محلي قرار بدهيم که از امواج مزاحم مصون باشن کار يساده تر - 1
  ).البته به شرطي که جلوي اون باز باشه و بتونه سيگنالهاي ماهواره را دريافت کنه(مثل داخل باغچه يا استخر 

اگر نويز از روبرو به طرف ديش ارسال بشه . دو طرف ديش را بپوشونيم تا امواج مزاحم که از اطراف به سمت ديش مياند به ديش برخورد نکنند - 2
  .داد کار خاصي نميشه انجام

مثال در . ديـش انتخاب کنيدقرار دادن بام را تست کنيد و جايي را که کمترين پارازيت را داشت براي پشت  در هنگام اوج پارازيت کليه قسمتهاي - 3
  .امتحان كنيد، طوري كه بين ديش و منبع پارازيت قرار گيرد) قسمتي كه واسه راه پله باال اومده(چهار طرف خرپشته 

استخر بال . در جايي قرار دهيد که تا حد ممکن در يک طرفش يا ديوار يا کولري باشد که از يک سمت حداقل پارازيت مسدود شودديش را  - 4
 .تراسي كه جلوي امواج را نگيرد هم همينطور. استفاده بهترين مكان است

کابلتان تا حد ممکن کمتر روي زمين قرار گيرد و حتي در از کابلهاي يك تکه و بدون پارگي و از جنس مناسب استفاده کنيد و سعي کنيد که  - 5
 .صورت امكان از روي هوا عبورش بدهيد

 .يابد در زير ديش يک عايق پالستيکي و صاف قرار دهيد به دليل اينکه نصف امواج مزاحم از طريق زمين انتقال مي - 6

ولي در عين ناباوري مي بينيد که مقدار پارازيت  %۶۵يگنال پايين بياد مثال بشه ميله بااليي ديش را اندکي تغيير دهيد ميدونم امکان داره قدرت س - 7
  .کمتر ميشه، در پارازيت زياد فکر قدرت باال نباشيد زيرا هر چه ديش دقيق تر باشد به مرکز و قلب پارازيت نزديک تر مي شويد

د حتما ديش را در بالکن نصب کنيد چون به خودي خود پارازيتش بسيار کمتر از اگر در منزل بالکن داريد و شرايط قرار دادن ديش را در اونجا داري - 8
  .بام است بخصوص که هر چه سطحش پايين تر باشد بهتر و عالي تر است

  

  هستند تر عملي اما دارند بر در هزينه كمي كه ماهواره تيپاراز بر غلبه های روش •

 ,X-Cruiser(نوع پيشنهاد شده . هزار تومان است 65تا  35كه قيمت آن بين رنج ) offsat(خريد ديش آفـست  -1

EuroStar, Arisat (است.  

 شهايد نيا چون هست شيد يباال بايتقر شيداين  يکانون نقطه و هست متفاوت رانيا در  استفاده مورد جيرا يشهايد کانون با شهايد نيا کانون
 قرار شيد مرکز از تر نييپا يا نقطه در و باشد ينم شيد وسط دراين ديش ها  LNB نکهيا به توجه با  صورت نيا در .هستندشکل  يضيب بايتقر

  :اين ديش ی ازتصوير .گرفت را اثرات مخرب آن يجلو ياديز حد تا و شد خالصماهواره  تيپاراز شر از توان يم يراحت بهتوسط آنها  است، هگرفت
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  )ريز عکس(د ينصب کنيا کف زمين  بام پشت کف درحا يرا ترج افست ديش

 كنيد قويخودتان را نيز  دريافتي تجهيزاتو در ضمن  كنيد نصب زمين كف بهرا  ديش بايد كنيد استفاده offsat هاي ديش از ميخواهيد اگر شما
 )دارد هم هستيد كه اي منطقه به بستگينصب ديش  البته. ديش دقيق نصب و خوب ريسيور و بي ان ال: نظير(

 

  

 يکمتر اريبس تيپاراز از شهايد نيا استاندارد کانون لحاظ به دهديم را امکان نيا شما به که، نيزم اي بام پشت کف در افست شيد نصب از يا نمونه
بام يا زمين  کف به را خود افست يشهايد پس. ميشود عالي سيگنال دريافت باعث استاندارد كانون بدليل افست هاي ديش درواقع .ديشو برخوردار

  !ديکن منتقل

  

  

  



  .هزار تومان دارند

قبل از هر چيزي پيشنهاد ميكنم در صورتي كه براي شما مقدور باشه، از 
 Premium2،PremiumHD: مانند) شناسند ضد پارازيت مي

  

 کي و شهيم وصل بهش شيد ميس که داره يورود کو ي
Anti parasite  با که داره يا درجه و ديکن روشن همرا 

  

ر مشاهده يآن را در زکنه که عکس يبهتون کمک مماهواره 

هزار تومان دارند 18هزار تومان تا  10هاي نويز گير كه قيمتي بين  LNBتهيه كردن 

قبل از هر چيزي پيشنهاد ميكنم در صورتي كه براي شما مقدور باشه، از . است) X-Cruiser(و ) Premium HD( آنها دو نوع پيشنهاد شده
ضد پارازيت مي LNBثرا آنها را به نام كه اك(تري  پايين Noise Figureهاي قدرتمند و با 

X- استفاده كنيد.  

 Anti parasite  دستگاه از 

و ي رهيگيم قرار وريرس و شيد نيب يرابط دينيب يم عکسش را که يدستگاه
Anti parasite دستگاه ديکنيم روشن را وريرس که يرمان و شهيم وصل وريرس به اون از م

  .ديکن کم را ماهواره تيپاراز شتريب يهرچ ديناتوي

  ييش طالياستفاده از سرف

ماهواره  تيپارازکم کردن اثر در % 98تا  يگ مسرن ييطال يشهاين روش استفاده از سرف

  

تهيه كردن  -2

دو نوع پيشنهاد شده 
LNB هاي قدرتمند و با
Cruiser-و يا 

 استفاده -3

دستگاه روش نيا در
ميس که يجخرو
يم اون بردن باال

استفاده از سرف -4

ن روش استفاده از سرفيدر ا
  :ديکن يم
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نياز شما بيشتر تالش ترند و به  كم هزينه كه )گناليش قدرت سيافزا(ت يز و پارازيمقابله با نو يراهها •
  دارد

  ت کننده هاياستفاده از تقو) 1
و يا  IN - Leine Amplifierتوجه کنيد که فقط . رسيور منتقل ميکند Receiverامواج را تقويت کرده و به دسيبل  db 20تقويت کننده تا 

Lien - IN Amplifier را براي اين کار ميتوانيد استفاده کنيد.  
  .ولت باشد 18ولت است، بايد تقويت کننده هم بيشتر از  18شما بيشتر از  Receiverونر ياگر خروجي ت

  
  يومينيل آلوميده از فواستفا) 2

كه  LNBبپيچيد بصورتي كه جلوي  LNBفويل آلمينيومي را دور . مي باشد LNBپيچيدن فويل آلومينيومي بدور کم کردن اثر پارازيت،  راه ديگر
ال را بدون اختالل بسمت ديش است بسته نشود و لبهاي فويل را بسمت بيرون مانند پره درست نمائيد البته اينكار فقط ممكن است تعدادي كان

  .درست نمايد
  :يب.ان.دور ال يومينيل آلومياستقرار فو يعکس از چگونگ

  
اوقات  يچراکه گاه. دينان حاصل کنين اختالالت اطميت بودن اي، از پارازيماهواره ا يافت شبکه هايدر ابتدا پس از مشاهده اختالالت در در

ت را از مشکالت يد پارازيتوان يم يافتيگنال درياما با مشاهده درصد س. ل استين قبياز ا يشکالتا ميش و يق ديم نبودن دقياز تنظ ياختالالت، ناش
  .ديص دهيتشخ يفن

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 ديزاکه پار يزمان
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مثال ممکن . کند ير مييتغ 90ن صفر تا يگنال شما مرتبا بيت قدرت سياز پاراز يد هنگام اختالالت ناشيکرد يافت ميدر%  90ت را با قدر يگناليس
  ...بازگردد%  90صفر شده دوباره به  يپرش کند و لحظه ا%  40بعد به  يه ايباشد و ثان 80% ياست لحظه ا

  .دياستفاده کن يومينيل آلوميفود از روش يتوان يمد يت بودن اختالالت مطمئن شديکه از پاراز يهنگام
  :ن روشينکات مهم در ا

گنال را چک يوسته سيد و پيشود انجام ده يت فرستاده ميکه پاراز ين کار را در ساعاتيشود که ا يشنهاد ميجه مطلوب پيدن به نتيرس يبرا - 1
  .ديکن
  .ندر نکييش شما تغيم ديل تنظيدن فويچيد که هنگام پيدقت کن - 2
  .کند يم يريجلوگ) نديب يش را ميد LNBکه  ييجا يعني(شما  LNBاز اثر کردن امواج مزاحم بر چشم  يومينيل آلوميد که فويتوجه داشته باش - 3
  .از ماهواره را قطع نکند يافتيگنال دريکه س ييبلندتر باشد بهتر است البته تا جا LNBهرچه لبه دور چشم  - 4
  .رديگ يله را ميسه م ير رويل مانند تصويل هستند، لبه فويران که سه ميزار امتداول با يش هايدر د - 5
  .ديريش فاصله بگيگنال از مقابل ديهنگام چک کردن قدرت س - 6

ا د بيتوان 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 نکندييمات آن تغيد تا تنظيل را ثابت کنينوارچسب فو

  
  يفلز يها يا قوطي يومينيآلوم ياستفاده از تور) 3

کانال مورد نظر پارازيت زده تنظيم  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،  LNBکه درست کرده ايد روي را  يکنيد، حاال فيلتر

  .لتر را به زمين وصل کنيد امکان حذف پارازيت بيشتر ميشودياگر سيم ف. لتر به صدا و تصوير مناسب ميرسيديبمانيد و با حرکت دادن يواش ف
  .وصل ميکنند را ايزوله کنيد و در صورت امکان از کابل بلند استفاده نکنيد LNBفلزي که کابل را به توجه کنيد رابطهاي 

الزم نيست دقيقا . 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 يي بزرگتر از آن هم ايرادباشد، کم LNBبه اندازه قطر 

نصب ميشود،  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
را که  يقو يود، اين سيم امواج پارازيتبسته ميش  Lnbبا فاصله زياد از يروکش دار باشد که به بدنه ديش و يا يک تکه فلز يميتواند يک کابل معمول

که زير  ييا هر فلز ديگر کان اين سيم را به ميله، شير آبدقت کنيد که در صورت ام. لتر برخورد مي کنند بايد به زمين و يا بدنه منتقل کنديبه ف
  .کنيد محل آنتن از اشيا رسانا فاصله داشته باشد يديوار است ببنديد و سع يخاک و يا ال

  
کنيد در  يديش و بدنه آنتن را نکنيد و اگر جايي از آنتن را مي بينيد که رنگ آن پاک شده مجدادا رنگ کنيد و سع يگز رنگ پاشيده شده روهر

ار اگرناچ. قرار گرفتن آنتن، روي زمين، باغچه و حياط است يمحل مناسب برا. که تهيه کرده ايد رنگ نخورده باشد يو يا تور يمرحله اول تنها قوط
  .را انتخاب کنيد، حتما دقت کنيد که محل آنتن از اشيا رسانا حداقل چند متر فاصله داشته باشد يديگر يشديد جا

قرار دهيد به صورتي که قسمت پره دار به  LNBلتر را بر روي يکنيد، بريده ها را راست کرده و ف يسانتي متر قيچ 3يک طرف قوطي را به اندازه 
بازتر است و  يپارازيت يباند دريافت سيگنالها يدر اين روش پهنا. را باال ميبرد يرد، تنها حرکت دادن پره ها کيفيت تصويرديش قرار گي Dich طرف

  .تنظيم آن احتماال مشکلتر باشد
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  :روش توري آلومينيومي
  .با توجه به تصوير قرار دهيد و به. متر قاب كنيد 1.5متر در  1.5دوتا توري آلمينيومي ريز را در دو چهارچوب به اندازه  - 

  
  :يا اين حالت

  
  :روشي ديگر براي توري

  .با توجه به شکل زير تضيح داده شده است
  pmc -iran tv marketبراي کانالهاي  1توري  - 
  با فرکانس قبليش gem – farsi1 -bbc-voaبراي  2توري  - 
  mi tv- iran music -tv Persiaبراي  3توري  - 

سانتي متر باال و پايين کردن توري تاثير داره و بايد  1فقط بايد بگم حتي . ممکنه اين چيدمان براي منطقه اي که شما هستيد فرق بکنهالبته عزيزان 
متر فاصله باشه تا ديش و اگر دقت کنيد توري  1.5تا  1در ضمن هر چقدر توريها به ديش نزديک بشن تاثيري نداره بايد بين . با دقت انجام بدين

  2و  1حدود نيم متر فاصله داره با توري  3ماره ش
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  :ديگر يک طرح ابتکاری

  :رميبگرا  تيپارازاز قدرت % 80 نستماتو يجارخت و ومينيآلم ورق از استفاده با و تراس در شيد دادن قرار با

  

 !ارزانالعاده  فوق پارازيت ضد

 سيالکترومغناط قيعا ،يفلز يها رسانا. ديکن يم دايپ نجاتماهواره  تيپاراز رش از LNB اطراف) نظير لوله بخاری( يفلز روکش کي دنيکش با 
 يساز قيعا قدرت باشد باالتر ييرسانا هرچه باشد ادتاني .کرد استفاده تيپاراز امواج از يب ان ال کردن قيعا يبرا توان يم تيخاص نيا از و هستند
 .است باالتر
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  NoNameهاي  CDاستفاده از ) 4

را نتوانستيد پيدا كنيد بايد  CDاستفاده كنيد و اگر اينگونه  NoNameهاي  CDروشهاي ابداعي براي مبارزه با اموج پارازيت اينه كه بايد از  يكي 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 3-2ها در عكس اول از يكديگر بايد  CDفاصله : توجه كنيد
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  !استفاده از بطري آب معدني) 5

با حذف كامل پارازيت، از ديدن تمام كانالهاي ماهواره ) يال ان ب(با قرار دادن يك برش از بطري آب معدني سايز كوچك، مطابق شكل زير، در سر 
  .لذت ببريد

  

  
  نييولتاژ پاان برق با ياستفاده از جر) 6

افت ينکار قدرت دريبا ا. ن شوديولت تام 12ک ترانس يتواند توسط  ين برق ميد، ايش متصل نمائيولت را به د 12ان برق يک جريد يتوان يشما م
  .شتر خواهد شديش بيامواج توسط د

  
  استفاده از دو ديش روبروي هم) 7

ش ها به سمت هم يديا گودی که شکم  يبه نحو( cm 100تا  50ن يب يدودبا فاصله ح يش اصليد يجلو) LNBبدون (ش يک دياستفاده از 
اصلی شما را  LNB ديد جلوی دين نبايهمچن .ا چپ باشديل به سمت راست يد مايد حدودا بايگذار يم يش اصليد يکه جلو يشيد ديتوجه کن). باشد

  .رديبگ
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  :پارازيت امواج با مقابله براي موجود وسايل ترين دست دم از استفاده و سخت مانع بعنوان اضافي ديش روش بردن بكار در جالب یابتكار

 
 
  قراردادن ديش بين کولر يا هر مانع سخت) 8

كنم و به طور قاطع ميتوانم بگويم كه عمليه و جواب ميده، كافي شما ديشتان را با توجه به  اين روشي كه درحال حاضر خودم هم دارم استفاده مي
  .ارازيت در محلي قرار دهيد تا مانعي سخت سر راه امواج باشهجهت منبع ارسال پ

  .قبل از هركاري ابتدا سعي كنيد منبع و جهت ارسال پارازيت را پيدا كنيد
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

امتحان كنيد، طوري كه بين ديش و منبع پارازيت قرار بگيره، در جايي كه تا حد ممکن در ) قسمتي كه واسه راه پله باال اومده(چهار طرف خرپشته 
  .ردياصلی شما را بگ LNB ديد جلوی دين مانع سخت نبايهمچن .يک طرفش يا ديوار يا کولر باشه که از يک سمت حداقل پارازيت مسدود بشه

  :عكس زير دقت كنيد و محل قرار گرفتن ديش خود بنده را خوب ببينيد به
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د و ديش البته اگر شما چنين محل مطمئني را هم پيدا نكرديد مهم نيست چون ميتوانيد فقط جهتي كه امواج پارازيت از آنسو ارسال ميشوند را ببندي

  .خود را كنار ديوار يا كولر يا هر مانع سخت ديگري قرار بدهيد
ين 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 جوار ا

  .كولر نازنين توانستم به كل مشكل پارازيت را در اين مورد هم حل كنم

  
 .ز مشابه آنها بعنوان مانع سخت استفاده كنيد و از شر پارازيت ماهواره راحت شويدتوانيد از ديوار، كولر، حصارهاي توري فلزي يا سيمي يا هر چي مي

  .ردياصلی شما را بگ LNB ديد جلوی دين مانع سخت نبايهمچن
  
  استفاده از آهنربا) 9

دگوي سوخته ديگري در زير هر عدد آهنرباي بلندگوي ماشين يا هر بلن 3شما با قرار دادن ) كه البته خودم هنوز امتحانش هم نكردم(در اين روش 
البته تعدادي از دوستانم از اين روش جواب خوب و درخور توجهي گرفتند ولي شخصا نظر خاصي در . پايه ديش به جنگ امواج مزاحم مي رويد

  .موردش ندارم
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  مهدي کروبي سايت تغييربه نقل از  يماهواره ا يت هاين بردن پارازين راه جهت از بين و موثرتريساده تر) 10
  !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) 11

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

پاسخگو  يگريکل باشد و جنس ديد از نيبا ينيا سيد که جنس ورق يدقت داشته باش(کل يمتر از جنس نيسانت 60غذا به قطر حدودا  ينيک سي
ک کم ي. شد يت به طور کامل خنثيکدفعه متوجه شدم که پارازيش چرخاندم يرا اطراف د ينيس ينجوريهم. پشت بام يرو برداشتم و رفتم) ستين

ن يبه هم. داشتم يثابت نگه م يک جوريرا  ينيد سيحال با. کند يرا جذب م يتيامواج پاراز يکلين ينيکه کردم متوجه شدم بله س يشتريدقت ب
ش درست يه ديه پايه شبيک پاي) ل و ترانس جوشيچ و مهره دريمتر و پ يسانت 2*2ل با مقطع يپروف يقوط(ار داشتم يکه در اخت يل با امکاناتيدل

 يکلين يغداخور ينيک سيموفق شدم با . ستين يت خبريگر از پارازيد. ش گذاشتمير کنار ديچ کردم و مطابق عکس زيرا به اون پ ينيکردم و س
  .رميات دور نگه دارد بگيش خرج کرده تا مردم را از واقعياردها تومان برايليدولت م که يتکنولوژ يجلو يتومان 1000
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  :توصيه مهم يک کاربر انجمن تخصصي ماهواره
که امواج مزاحم به  يا بستن جهتين و يک به سطح زمين و نزدييش به ارتفاع پايز شما فقط و فقط با بردن ديدوستان عز

و  يومينيالوم يا بطرياعم از آهن ربا و  يابداع يمن خودم تمام روشها. ديت مبارزه کنيپاراز د بايتوان يرساند م يش ميد
  .را امتحان کرده ام... و  يتور
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د ينز محافظت کيد در مقابل منبع نويش را بتوانين اگر ديکنند بنابرا يگه عبور نميوار و موانع ديح داده شد در باال امواج ماهواره از ديهمانگونه که توض
پوشاند  يش را ميبه ارتفاع دو متر که اطراف د يواره فلزيک ديد از يتوان ينکار ميبراي ا. ديافت کنيز را دريگنال بدون نويس يد به راحتيتوان يم

  .ديد بپوشانيش به سمت ماهواره را نباير ديد البته مسياستفاده کن

  

  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 ين ماهواره دارند گاهکه آنت يکسان
http://www.dishpointer.com کادر د در يبا. است  ار سادهيت بسين ساياستفاده از ا. کند ين مشکل را حل ميبا استفاده از نقشه گوگل ا

شود و جهت قرار  يش داده ميگر نمايمات دينقشه و تنظ يجهت مورد نظر رو. د، و در کادر دوم اسم ماهواره مورد نظرتان راياول شهرتان را وارد کن
 يقرار مار شما يجت در اختيک ويت ين سايد، ايتتان هم قرار بدهيسا را در وب ين اطالعاتيد که چنيل باشياگر ما. شود يش مشخص ميگرفتن د

ا ين اطالعات را در وبالگ يد و ايگر را متناسب با ظاهر وبالگتان انتخاب کنيمات دياست که رنگ و اندازه و تنظ يکاف يگريجت ديمثل هر و. دهد
  .دا کرديمان پها را در آس همه ماهواره يتوان جا يق آن ميفون درست کرده که از طريآ يهم برا يت برنامه اين سايا. ديش بدهيت خودتان نمايسا

  

  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  

  

  ت هاتبرديرد همزمان، و به مرکزهاتب 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

 ياسيس يد کانال هايد و بتوانيايوتلست ممکن است به کمک شما بيد است، يت شديکه پاراز يدر مواقع. فت هستندايدر
  .دييت مشاهده نمايمورد عالقه خود را بدون پاراز

  
  )Eutelsat W3a(وتلست يافت امواج ماهواره يدر يبرا يزات اضافيتجه
  تومان 1500يک قيچي + تومان  8000ميخواهد  lnbيک 
  :قه نصبيطر

وتلست را در کنار يد ماهواره يد و از او بخواهيدا کنين کار وارد است را پيکه به انجام ا يا دوستيک نصاب ماهواره ين است که ين کار ايبهتر - 1
  .ديشما فعال نما يهاتبرد برا

  
  :ديق شخصا وارد عمل شوين طرياز ا - 2
  
  

http://www.dishpointer.com
http://www.fastsatfinder.com/download.html
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  ران و اروپايهاتبرد در ا تيش به مرکزيک دي يبر رو w3aقه نسب ماهواره يطر
شود که يهاتبرد بسته م يمتر باالتر و در سمت راست ال ان بيم حدودا سه سانتيش باشيد يده به هاتبرد است و اگر جلويقا چسبيدق w3Aماهواره 

آن سرچ  يده و سپس بر رودا کريرا پ w3aز ماهواره يور نيمات رسيشوند و در تنظيور مربوط ميچر به دستگاه رسيک سويآنها با کمک  يهر دو
  .ميدهيکانالها را انجام م

  

  
  

  )Eutelsat W3A @ 7° East( يدرجه شرق 7در ) W3A( 3وتلست 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) ميليمتر25(يمتر سانت 2.5ميله پشت ديش 

  .بچرخونيد) غرب(به سمت راست ) سانت 2(درجه  6در حالتي كه در پشت ديش قرار داريد ديشتون را به اندازه 
  هم دقيقا مثل هاتبرده LNBساعت 

  .ميباشد 11283V 27500 3/4يكي از قوي ترين فركانسهاي اين جهت 
  )فركانس اسكاي ترك. (با بقيه فركانسها تنظيمتون را دقيق تر كنيد

  :ن ماهوارهيا ياين هم لينك كانالها و فركانسها
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www.flysat.com/eutelsatw3a.php  

  :ن جهتيمادر ا يفرکانسها

11471H 30000 3/4  11575وV 30000 3/4  11678وH 30000 3/4  

  

  )Telstar 12, 15 Deg West( درجه غربي 15در  12افت امواج ماهواره تلستار يآموزش در •

 1999اين ماهواره در سال . هست يعال BBC Persianو  VOAر ينظ ياسيس يون هايزيتلو يافت امواج ماهواره ايدر ياين ماهواره هم برا
داراي پوشش . کانال فارسي روي اين ماهواره برنامه پخش مي کنند 13در مدار قرار گرفت و در حال حاضر هم  Ariane V122توسط موشک 

  .قوي روي ايران هست و به همين خاطر گرفتن اين ماهواره باتوجه به مداري که قرار گرفته راحت هست
  

  :نحوه تنظيم ديش
) در جهت چرخش عقربه هاي ساعت(درجه پايه ديش را به سمت راست  28ه ميزان ديش را در جهت ماهواره هاتبرد تنظيم كرده و سپس ب

  .باالتر بياوريد) سانتي 90در آنتن هاي (سانتي متر  12.5چرخانيده و ميله پايه ديش را به اندازه 
  2/3 19276عمودي سيمبل ريت  12608فركانس  - 

  
  :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 يانس هاجدول فرک -

http://www1.voanews.com/persian/programs/tvfrequency  

  ران،يرسا، رسانه سبز ا جدول فرکانس هاي تلويزيون -

  :ع جنبش سبزيون مخصوص اخبار و وقايزيتلو

http://www.rasatv.net  
  

  

  

  

http://www.flysat.com/eutelsatw3a.php
http://www.flysat.com/telstar12.php
http://www.bbc.co.uk/persian/tv/tvschedule/#reception
http://www1.voanews.com/persian/programs/tvfrequency
http://www.rasatv.net
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  سيما و صدا فرهنگي تهاجم انداختن کار از جهت آشنايان و دوستان براي سبز کادوي

ع اين سازمان کثيف تمامي وقاي. در حال حاضر مهمترين ابزار کودتاچيان و دزدان آراي ملت و قاتالن جوانان ما صدا و سيماي حکومت زور مي باشد
برماست که اين رسانه . ضعيف را توانا و توانمند را ضعيف نشان مي دهد. دوست را دشمن و دشمن را دوست نشان مي دهد. را وارونه جلوه مي دهد

اره اي جز چ .و به جاي آن وسيله سرگرمي بهتري را جايگزين کنيم. کثيف و فاضالبي را از خانه خودمان و نيز خانه دوستان و آشنايانمان بيرون کنيم
 .خرج کردن 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؟

د ماشين، مثال هنگام عروسي، تولد فرزند، خريد خانه جديد، خري. 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 

رد نظرمان بخريم و به او هزار تومن مي توانيم يک دستگاه ارزشمند دريافت و پخش امواج ماهواره براي دوست يا فاميل مو 100تا  80مبلغي بين 
زماني که اين کار فراگير شود نتيجه آن . بدين ترتيب ريشه فساد و تباهي را از خانه دوستان و آشنايانمان براي هميشه به در خواهيم کرد .هديه کنيم

  .طئه و فتنه برپا مي سازدرسانه اي که با پول ملت لجن پراکني مي کند و تو. بي اثر شدن نيرنگ صدا و سيماي کثيف حکومت اسالميست

 .به همين سادگي

  

 .ميد تک تک پرداخت کنينه را باين هزيا. نه دارديدن به آزادی هزيرس

 

  صحرادر دشت و  تصويری از استفاده عشاير غيور ايرانی از ماهواره
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  :88شهريور  8روزنامه اعتماد يکشنبه 

 زهاي پس از انتخاباتشمار بينندگان تلويزيون در روکاهش : ضرغامي اعتراف کرد

بسيار زياد تعداد بينندگان رسانه ملي خبر داد که در روزهاي پس از انتخابات عملکرد از کاهش  يس سازمان صدا و سيما در حاليگروه فرهنگي؛ رئ
به گزارش خبرگزاري انتخاب، . صدا و سيما مورد انتقاد بسياري قرار گرفت و چهره هاي زيادي به عملکرد جناحي و يکجانبه رسانه ملي اعتراض کردند
او در ادامه چنين گفته است؛ . ضرغامي در جلسه شوراي عالي انقالب فرهنگي اعالم کرده مردم ديگر اقبال چنداني به تلويزيون نشان نمي دهند

  ».درصد رسيده است  40بينندگان تلويزيون بعد از حوادث اخير پس از انتخابات به کمتر از «

 
 ما، صدا و سيماي ما شرم ما، ننگ  •

 140آقاسلطان، مبارز چچني توسط روسيه، ندا نمودار آماري پخش چهار خبر در صدا و سيما؛ نمودار آماري پخش چهار خبر مربوط به کشته شدن 
اين حوادث اقدام به نفر در 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 

بار پخش خبر شهادت مبارز  5نفر مسلمان در چين توسط پليس،  140بار خبر کشته شدن  8بار خبر کشته شدن زن محجبه مصري،  140پخش 
 .آقاسلطان کرده استندا بار پخش خبر کشته شدن  3چچني توسط روسيه و در نهايت 

 2001شماره  -  1388تير  24روزنامه اعتماد، چهارشنبه، 

  

  

 

  

  

  
 اگر در ثريا هم باشد، عدالت و آزادي

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

  ،اين جزوه آموزشي را براي دوستانتان ايميل کنيد
  

 .به دست دوستانتان برسانيد CDو با برنامه هاي فيلترشکن بر روي  

  ارهای برتر فيلترشکن، به همراه نرم افز دريافت نسخه جديد اين جزوه يبرا

  : ديبفرست يلبه اين آدرس يک ايمکافيست 

toazadi@gmail.com  
 !دينک کچ دوخ ليميا رد ار Spam اي Inbox شخب هلصافالب سپس

mailto:toazadi@gmail.com

