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 سخنی با خوانندگان : با توجه به فیلترینگ نادانان در کشورم ایران و پاک شدن این راهنما از انجمن اوبونتو ایران ، بر آن

 برای شما کاربران آزاد گنو و بخصوص دبیان کاران همیشه آزاد بنویسم .PDFشدم تا یک راهنما با قالب 

مقدمه :
 گاهی اوقات پیش میآید که مایل نیستید مشخصاتتان در اینترنت ثبت بشود و یا بخاطر تحریم ایران بعضی سایت ها از روی
 آی پی متوجه ایرانی بودن شما میشوند و اجازه ورود یا استفاده از امکانات خاصی را به شما نمیدهند و یا میخواهید وارد

سایتی بشوید و میبینید با وجود اینکه سایت مشکلی ندارد به علت سیستم فیلترینگ غلط ایران فیلتر شده است . 

 است .TORیکی از روشهای پایدار برای عبور از این حالت بحرانی استفاده از برنامه و جامعهی کاربران 

TOR برنامه است که با روشهای مشخص شما را از بعضی محدودیتها آزاد میکند . لزم است این را بدانید که TOR 
  و باقی روشهای ضد فیلترینگTORکامل شما را ناشناس نمیکند اما شناخته شدن شما را بسیار مشکل میکند . اصول از 

فقط برای رسیدن به اطلعات مورد نیاز خود در اینترنت و رسیدن به حق آزادی فردی خود استفاده کنید .

 )TOR( برگرفته از سایت نکات مهم : 

۱ -Tor فقط از برنامه های اینترنتی که جهت ارسال ترافیک خود از طریق Tor- پیکربندی می شوند را محافظت میکند  
 Firefoxفقط به این دلیل که آن را نصب کرده اید همه ترافیک شما را به طور جادویی گمنام نمیکند . توصیه میکنیم از 

 استفاده کنید . Torbuttonبا پسوند 

Java - پلگینهایی از قبیل ۲ ،   Flash ،   ActiveX ،   RealPlayer ،  Quicktime پلگین ، Adobe's 
PDF و سایر پلگین ها را میتوان دستکاری کرد تا آدرس IP پلگین های خود را لغو کنید شما را افشا کند . احتمالً باید 

  تحقیق کنید . پسوندهایی که اطلعات بیشتری درباره وب سایت هاییNoScript. و اگر واقعاً احتیاج دارید دربارهی  
  را منشعبTorکه در آن تایپ میکنید ( مانند نوار ابزار گوگل ) ارجاع میدهند را حذف کنید ، اینها ممکن است مسیر 

  وTorکنند و یا اطلعات حساس را انتشار دهند . بعضی افراد ترجیح میدهند که از دو مرورگر استفاده کنند (یکی برای 
یکی برای مرورهای ناامن ) .

  (البته اپرا غیر آزاد است ) استفاده کنید و برای کارهایOpera میتوانید از TORپ.ن : به نظر نگارنده برای استفاده از 
عادی از فایرفاکس .

  مرور میکنید و سایتی به شما یک کوکی بدهد ، آن کوکیPrivoxy و Tor- از کوکی ها برحذر باشید : اگر بدون ۳
ز    کنید. باید مرتباً کوکی های خود را پاک کنید .Torمیتواند شما را شناسایی کند حتی وقتی دوباره شروع به استفاده ا

CookieCuller. به شما کمک میکند کوکی هایی را که می خواهید حفظ کنید 

۴ -Tor مبدأ ترافیک شما را بی نام میکند ، و همه چیزهای درون شبکه Tor نمیتواند ترافیک را کدگذاری میکند ، اما 
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http://www.mozilla.org/firefox
https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ExitEavesdroppers
https://addons.mozilla.org/firefox/82/
http://noscript.net/
http://plugindoc.mozdev.org/faqs/uninstall.html
https://torbutton.torproject.org/dev/


  اگر درحال ارتباط با اطلعات حساس هستید ، باید درباره اینترنت   و مقصد نهایی آن کدگذاری کند.  Tor  شما را بین شبکه 
  زیا سایر سیستمهای کدگذاری و تأیید اعتبارHTTPSترسناک معمولی تا آنجا که میتوانید احتیاط به خرج دهید - ازز 

کامل استفاده کنید . 

  مهاجمان به شبکه محلی شما را از کشف یا نفوذ در مقصد باز میدارد ، خطرات دیگری را به وجودTor- درحالی که ۵
  میتوانند صفحه اشتباهی یا حتی برنامه های کاربردی کوچکTorمیآورد : گره های خروج مغرضانه یا بد پیکربندی شده 

تعبیه شده جاوا به صورت مبدل به عنوان دامین هایی مورد اعتماد شما ، برای شما ارسال کنند . 

  زچه چیزهایی ارائه میکند و چه چیزهایی ارائهTorهوشیار باشید و اطلعات بیشتری کسب کنید . اطلع کسب کنید که 
  کمک کنیدTOR به گروه شناسایی و سندسازی همه مواردنمیکند . این لیست مشکلت کامل نیست و شما میتوانید برای 

 .

 :  این اطلعات از اینجا بدست آمده است . برای یافتن اطلعات بیشتر میتوانید به مرجع مراجعه کنید .مرجع

 :// . . / . .http www torproject org download html fa#Warning . 

نصب :
 داریم .Privoxy ، ما احتیاج به بستهی مکمل TORنکته : برای استفاده از 

 در دبیان لنی خیلی راحت میتوانید از سیناپتیک استفاده کنید .Privoxy وTORبرای نصب 

 هم استفاده کنید .TORنکته : میتوانید از مخزن مخصوص 

' -  Su c 'apt-get install tor privoxy

 پیکربندی :

 مهم است .TORاین قسمت برای اجرای 

  میرسد . به کمک یک ویرایشگر فایل تنظیماتprivoxyپس از اینکه بستهها به صورت کامل نصب شد نوبت به تنظیم 
privoxy. را باز کنید 

' -  Su c 'gedit /etc/privoxy/config

/خط زیر را در ابتدای فایل  /etc privoxy config ( نقطهی آخر آن فراموش نشود ) اضافه کرده /

 .- ۴  / :90۵0forward socks a localhost

logfile  به اول خط logfile، ز ۱.۵سپس در قسمت  logfile یک اضافه کنید و اینکار را در قسمت #jarfile 
jarfile ، با ۱.6 jarfile: تکرار کنید و فایل را ذخیره نموده و ویرایشگر را ببندید تا به شکل زیر درآید 

 logfile logfile#
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http://www.torproject.org/download.html.fa#Warning
http://www.torproject.org/volunteer.html#Documentation
https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ExitEavesdroppers


 jarfile jarfile#

 را دوباره راهاندازی کنید :Privoxy و TORپس از اضافه کردن تغییرات ، آنها را ذخیره کنید و برنامههای 

' -  Su c '/etc/init.d/tor start

' -  Su c '/etc/init.d/privoxy start

  یا عددlocalhostمرورگر خودتان را باز کنید و در تنظیمات مربوط به پروکسی برای هاست خوب حال فقط کافیست 
 را اضافه کنید .8۱۱8) و برای پورت ۱۲۷.0.0.۱(

 یا هر برنامهی ترمینالی دیگر )Wget در خط فرمان : ( برای استفادهی TORاستفاده از 

 را در ترمینال فعال و با دستور بعد غیر فعال میکنیم :TORبا دستور زیر 

" = :// :8۱۱8export http_proxy "http localhost

 unset http_proxy

دستورات بال در حالت کلی بشکل زیر است :

"export http_proxy=http://"proxy_ip":"port_number

"export  ftp_proxy=http://"proxy_ip":"port_number

یا علی
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