www.AntiFilter.in
ﺑرای اطﻼع از داﻣﻧﮫ ﺟدﯾد آﻧﺗﯽ ﻓﯾﻠﺗر ﯾﮏ اﯾﻣﯾل ﺑﮫ  domain@antifilter.inﺑﻔرﺳﺗﯾد وھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ
ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﮐﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷود

راھﻧﻣﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗوﻧل آﻧﺗﯽ ﻓﯾﻠﺗر:

ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ھر ﺳﮫ ﺑﺧش ﺑرﻧﺎﻣﮫ را درﺳت اﻧﺟﺎم دھﯾد ﯾﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﭘﯽ
ﮐﻧﯾد

ﭘس از اﺗﺻﺎل ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘراﮐﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗوﻧل اﺳت اﺟرا ﻣﯽ
ﺷود.ﮐﮫ ﭘراﮐﺳﯽ اطﻼﻋﺎت را از ﺗوﻧل ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳﯾﺳﺗم ﺷﻣﺎ ھداﯾت
ﻣﯽ ﮐﻧد...
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗوﻧل ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ آﻧﺗﯽ ﻓﯾﻠﺗر اﺳت و ﺧود آن ﺳﯾﺳﺗم ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت را ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺟﺎی آن از ﭘراﮐﺳﯾﻔﺎﯾر اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت .ﭘراﮐﺳﯾﻔﺎﯾر از ﺳﺎل  2007ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل در ﺣﺎل ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺑوده و ﺑر
روی ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔش ﮐﺎر ﺷده و اﻣروز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﺟﮭت ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎطﺎت ﻧظﯾر ﭘراﮐﺳﯽ و
ﺳﺎﮐس ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود
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ﺑرﻧﺎﻣﮫ در اﺑﺗدا درﺳت ﯾﺎ ﻏﻠط ﺑودن ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری ﺷﻣﺎ را ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﯽ
ﮐﻧد.ھﻧﮕﺎم ﮐﻠﯾﮏ روی اﺗﺻﺎل ﭼﮫ درﺳت و ﭼﮫ ﻏﻠط ﯾوزرﻧﯾم را وارد ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺎم  connectedرا ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد!
اﻣﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺳﺎب ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ اﺷﺗﺑﺎه وارد ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد
در ﭘروﮐﺳﯾﻔﺎﯾر اﯾن ﭼﻧﯾن ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد...

ﻧﻣﺎﯾﯽ از ﭘﺳورد اﺷﺗﺑﺎه! و ﻋﻣل ﻧﮑردن ﺻﺣﯾﺢ ﺑرﻧﺎﻣﮫ

***
_
ﺑررﺳﯽ/ﭼﮏ ﮐردن ﯾوزرﻧﯾم و ﭘﺳورد )ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری( در ﺑرﻧﺎﻣﮫ...

ﮐﻠﯾﮏ روی ﻧﻣﺎد ﺧﺎﮐﺳﺗری رﻧﮓ در ﺳﻣت راﺳت ﭘﺎﯾﯾن :در  tray iconﻧوار
وظﯾﻔﮫ
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ﭘس از ﻣﺷﺎھده ﭘراﮐﺳﯾﻔﺎﯾر ﺑروﯾد ﺑﮫ:
ﻣﻧوی proxy servers < profile

< Edit

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﮐﺎر ﮐﻧد اﯾن ﭼﻧﯾن ﺗﺻوﯾری را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد
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<آﻧﺗﯽ وﯾروس ﯾﺎ ﻓﺎﯾروال ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺟﻠوی ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮕﯾرﻧد
و ﻧﯾﺎز اﺳت ﺧودﺗﺎن اﺟﺎزه اﺟرای ﺻﺣﯾﺢ ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ آن ھﺎ ﺑدھﯾد

***

ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد اﮔر از ﺑرﻧﺎﻣﮫ دﯾﮕری اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﯾد ﯾﺎ ارﺗﺑﺎط اﯾﻧﺗرﻧت
ﺷﻣﺎ ﻗطﻊ و وﺻل ﺷده اﺳت .ﺑﺎﯾﺳت دﺳت ﮐم 1 :دﻗﯾﻘﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ وﺟود
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری ﺷﻣﺎ را آزاد ﮐﻧد

ھﻣﮫ ﺳروﯾس ھﺎ ﺑﺎرھﺎ آزﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ از ﺻﺣت ﻋﻣﻠﮑرد آن ھﺎ
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود  ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳروﯾﺳﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ درﺳت ﮐﺎر ﻧﮑﻧد
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺷﮑل از ﺳروﯾس دھﻧده اﯾﻧﺗرﻧت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد

ﭘس از ﺗﻧظﯾم ﺻﺣﯾﺢ ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﮐﺎر ﻧﮑرد
ﻣطﻣﯾن ﺑﺎﺷﯾد ﻣﺷﮑل از ﻓﺎﯾروال ﯾﺎ ﺿد وﯾروس ﺳﯾﺳﺗم ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

 -1درﯾﺎﻓت و اﺟرای  UACاز ﺑﺧش داﻧﻠود آﻧﺗﯽ ﻓﯾﻠﺗر
-2ﺑﮫ طور ﻣوﻗت ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ طور ﺻﺣﯾﺢ
ﺑﮫ آن ھﺎ اﺟﺎزه اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺑدھﯾد) .اﯾن ﻣورد در ھر ﺳﯾﺳﺗم اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﺗﻔﺎوت
اﺳت(
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