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تواناتک:"Tunnel Bear" نرم افزار ساده ای است که به وسیله  آن می توانید فیلترینگ را دور بزنید، 
این نرم افزار با ایجاد یک تونل بین کامپیوتر شما و سرورهایی در امریکا، کانادا و انگلیس، ارتباط امنی 
را برای انجام کارهای شما در فضای مجازی ایجاد می کند. یکی از ویژگی های بارز این نرم افزار، قابلیت 
استفاده  در سیستم عامل های مختلف از جمله: ویندوز و مکنتاش و همچنین تلفن های هوشمندی مانند 

گوشی هایی با سیستم عامل  اندروید وiOS )اپل( است .
 ۵۰۰ کاربران  به  عادی  نسخه  در  می شود.  ارائه  عادی  و  تجاری  دونسخه   صورت  به  نرم افراز  این 
مگابایت حجم به صورت رایگان اختصاص داده می شود و در صورت نیاز به حجم بیشتر، باید نسخه 
تجاری آن را خریداری کرد که این نسخه حجم نامحدودی دارد و قیمت آن ۴.۹۹ دالر است.با مراجعه 
به سایت رسمی این نرم افزار "Tunnel Bear"، می توانید نسخه مورد نظر خود را دانلود کنید، بعد از 
دانلود و نصب برنامه، شما باید به قسمت "New to Tunnel Bear" بروید و مشخصات خود را وارد کنید 
و بعد از گذراندن این مرحله برای شما پیامی می آید که تاییدیه ثبت نام به ایمیل شما ارسال شده است، 
در این مرحله به ایمیل خود بروید و تاییدیه ثبت نام خود را دریافت کنید. اکنون شما می توانید از این 
نرم افزار با وارد کردن نام کاربری و رمز عبورتان استفاده کنید و با ارتباط با سرورهای برنامه ، فیلترینگ 

را دور بزنید.
ترفندی برای استفاده از پهنای باند بیشتر : لوگوی توییتر را در این نرم افزار می بینید ، روی آن کلیک 
کنید، صفحه ای برای شما باز می شود و در آن اشاره شده است که در صورت توییت کردن در مورد 
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این نرم افزار یک گیگ پهنای باند اضافه به صورت رایگان به شما اختصاص داده می شود، حال روی 
گزینه "Tweet Now" کلیک کنید، مشخصات اکانت توییتر خود را وارد کنید و متن انتخابی نرم افزار 

را توییت کنید، بعد از مدت کوتاهی یک گیگ پهنای باند رایگان برای حساب شما منظور می شود.
در این نرم افزار شما می توانید، سرور و کشور خروجی اتصال وی پی ان را انتخاب کنید. بعد از انجام 
کلیه مراحل باال شما می توانید با انتخاب گزینه "On"، به سرور مورد نظر وصل شوید و آزادانه در دنیای 

مجازی وب گردی کنید.  


