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.اس ساًسَر گذر كٌيذ

ً .1صة تزًاهِ  OpenVPNتز رٍي دستگاُ آيفَى يا آيپذ
قثل اس ّز كاري اتتذا ًزم افشار  OpenVPNرٍ اس  Appstoreخَد دستگاُ داًلَد ٍ ًصة ًواييذ اگز تِ ّز دليلی تا AppStore
هشکل داشتيذ هيتَاًيذ تزًاهِ  OpenVPNرا اس ليٌک ّاي قزار دادُ شذُ در سيز تز رٍي سيستن كاهپيَتز خَد داًلَد ٍ سپس تَسط
 iTunesيا سايز تزًاهِ ّاي ديگز اقذام تِ ًصة ًواييذ.
ليٌک دريافت تزًاهِ اس سايت رسوی Apple
ليٌک دريافت تزًاهِ اس سايت آًتی فيلتز

 .2دريافت فايل تٌظيوات كاًفيگ
تزاي دريافت فايل تٌظيوات كاًفيگ تٌْا كافيست يک ايويل خالی تِ آدرس  openvpn@antifilter.inارسال كزدُ ٍ ّواى لحظِ يک
ايويل حاٍي فايل تٌظيوات دريافت هيکٌيذ كِ ًسثت تِ ًياستاى يکی را تزگشيذُ ٍ تِ تزًاهِ اًتقال دّيذ .تا ايي رٍش هی تَاًيذ فايل
تٌظيوات را در تزًاهِ  OpenVPNكِ پيشتز ًصة كزدُ ايذ ٍارد ًواييذ.
(اس طزيق  ٍ iTunesسايز تزًاهِ ّاي ديگز ّن ايي اهکاى ٍجَد دارد كِ پس اس هتصل كزدى آيفَى يا آيپذ اس سيستن كاهپيَتز خَد فايل تٌظيوات را
در  OpenVPNقزار دّيذ).

راٌّواي تصَيزي:

ايويل ارسالی را اس طزيق تزًاهِ ايويل آيفَى ٍ يا آيپذ خَد تاس كزدُ ٍ سپس فايل پيَست شذُ را اًتخاب كٌيذ،

ٍ سپس تا تَجِ تِ تصاٍيز تاال فايل كاًفيگ را در تزًاهِ ٍ OpenVPNارد كٌيذ.
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 .3تٌظيوات هزتَط تِ خَد تزًاهِ OpenVPN
تِ تزًاهِ  OpenVPNرفتِ ٍ فايل ٍارد شذُ را اضافِ كٌيذ ٍ پس اس ٍارد كزدى ًام كارتزي ٍ پسَرد حساب آًتی فيلتز خَد اقذام
تِ اتصال ًواييذ.

راٌّواي تصَيزي:

تعذ اس ٍارد ساسي فايل كاًفيگ تزًاهِ  OpenVPNرا تاس كزدُ ٍ طثق تصَيز عالهت هزتع سثش رًگ را
اًتخاب كٌيذ تا فايل كاًفيگ اضافِ گزدد .تا تَجِ تِ تصَيز تعذي اتتذا در قسوت شوارُ ً 1ام كارتزي
حساب آًتی فيلتز ٍ در قسوت  2پسَرد حساب آًتی فيلتز خَد را ٍارد كٌيذ ٍ در هزحلِ شوارُ  3گشيٌِ
 saveرا رٍشي كزدُ ٍ در آخز قسوت شوارُ  4را اًتخاب كٌيذ تا هتصل شَيذ.
ّواًطَر كِ در عکس آخز هشاّذُ هی كٌيذ تا سثش شذى ٍ ًَشتِ شذى كلوِ  Connectedشوا تِ آًتی
فيلتز هتصل شذُ ايذ ٍ هيتَاًيذ اس فيلتزيٌگ عثَر كٌيذ.
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