
بنام زیبای مطلق
ینگ  ر ت ل ی ف ز  ا ر  و ب ع

toonels.نرمافزار  jar

 این نرمافزار را که معرفی میکنم ، خودم نمیدانم که وابسته به کجاست ولی از شواهد معلوم است که یک ربطی به کشور
 را به یک سرور در کشور آلمان تغییر میدهد .IPآلمان دارد چون 

 ممکن است برای آلمان باشد یا در بدترین حالت وابسته به ایران و قرار گرفته در آلمان . البته این احتمال کم است ولی اگر
من بجای دولت  ... ایران بودم حتما اینکار را میکردم . بگذریم و به نحوهی استفاده از نرمافزار بپردازیم .

دانلود
toonels.گرفتن نرمافزار  jar: به روشهای زیر ممکن است 

 .rapidshare یا 4share- جستجو در گوگل و گرفتن از سایتهایی مثل ۱

- استفاده از تورنت .۲

//:- دانلود از این لینک : ۳ . . / /۲009/08/ 00 .http yeenghelabiwordpress com files t nel jpeg

  تغییر دهید سپس آنرا از حالت فشرده خارج کنید و فایل درون آنzip به jpegبرای استفاده از فایل بال آنرا از فرمت 
را استفاده کنید .

 اجرا

این نرمافزار برای اجرا در گنو احتیاج به یک از این دو برنامه دارد :

۱ -openjdk یک نسخهی آزاد از نرمافزار : java. است که با جستجوی نام آن در سیناپتیک براحتی نصب میشود 

۲ -  6 Sun Java Runtime این هم نسخهی ارائه شده توسط خود : Sunاست که فکر کنم آزاد نباشد ( مطمئن  
نیستم ) و برای نصب کافیست نام آن را در سیناپتیک جستجو کنید .

  راست کلیک کنید وtoonels.jarبعد از نصب یکی یا هر دوی برنامههای بال فقط باید بر روی فایل از قبل دانلود شده 
فایل را با یکی از این برنامههایی که نصب کردید اجرا کنید .

مزایا :
سرعت بسیار بالیی دارد نسبت به تور و برای دیالآپ مناسب است .
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معایب :
امنیت این برنامه کمتر از تور است .

روش کار برنامه :
 این برنامه اطلعات را بر روی کامپیوتر شما بصورت رمز در میآورد و به سرور خود میفرستد و آنجا از حالت رمز خارج
 شده و به مقصر نهایی فرستاده میشود . و در برگشت هم اطلعات دوباره از مقصر نهایی به سرور فرستاده میشود و آنجا

رمز میشود و به کامپیوتر شما فرستاده میشود و در کامیوتر شما از حالت رمز خارج میشود .

  سرور شما در خارجIPدر این روش ، مخابرات یا هر سیستم دیگری که سعی در ردیابی اطلعات شما کرده باشد فقط به 
دسترسی دارد و فقط تماس شما با آن را میبیند و از آن به بعد را نمیتواند دنبال کند .

 در این روش مخابرات از فیلترینگ کلمه به کلمه و سایت به سایت نمیتواند استفاده کند چون هیچ گونه اطلعات خوانایی از
کامپیوتر شما دریافت نمیکند و تمام اطلعات کدگذاری شده و در حالت رمز هستند .

 ایراد این روش اینست که تمام اطلعات شما در سرور اصلی این نرمافزار باقی میماند و هر گونه همکاری این سرور با
 شخص ثالثی به معنی فاش شدن تمام اطلعات شماست . پس اینکه این سرور دست چه کسانی است و با کجا همکاری

میکند ، خیلی خیلی مهم است .

یا علی
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