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CÁCH VƯỢT TƯỜNG LỬA ĐỂ ĐỌC TIN TRÊN VIETPRESS USA HAY
BẤT CỨ WEBSITES NÀO MÀ CSVN ĐANG CẤM:
Thông Tấn Xã VIETPRESS USA (www.vietpressusa.com) sau khi loan
tin chính xác về sự kiện Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng csVN bị ám
sát tại Paris ngày 26-6-2015 thì bị đảng và nhà nước csVN dùng Tường
Lửa (Firewall) để ngăn chận không cho đọc giả trong nước vào đọc tin.
Để giúp bà con, đọc giả khắp nơi tại Việt Nam vượt tường lửa vào đọc
tin của VietPress USA hay bất cứ Websites nào mà csVN đang cấm
đoán, xin bà con, đọc giả và các bạn theo hướng dẫn sau đây của
Nhóm Kỹ thuật VietPress USA:
Hôm nay Vietpress xin giới thiệu với quý đọc giả cách sử dụng công cụ
Zenmate để vượt tường lửa, khác với các phần mềm khó sử dụng và dễ
bị dính nhiều quảng cáo gây bực bội cho người dùng. Zenmate gọn nhẹ
không hề ảnh hưởng đến tốc độ máy tính của quý vị và các bạn; ngoài
ra còn giúp người dùng nâng cao tính bảo mật khi chuyển IP của quý vị
và các bạn đến một nơi không bị quấy rầy.
Link để tải Zenmate về máy tính để bàn (Desktop Computer, Laptop,
iPad, Smart Phone...) của quý vị và các bạn (Download):
https://chrome.google.com/webstore/detail/zenmate-securityprivacy/fdcgdnkidjaadafnichfpabhfomcebme?hl=en
Khi vào Link trên bạn chọn tiếp ADDED TO CHROME giống như trong
hình hướng dẫn sau đây. Chương trình nầy dành cho các loại Máy tính
để bàn Desktop Computers, LapTops, iPads, Điện Thoại Di Động.. Rất
dễ cài đặt, rất dễ dàng sử dụng; không có Virus; không có quảng cáo
kèm theo.
Cài đặt xong, quý vị và các bạn chỉ cần mở lên và thỏa sức lướt mọi
trang Websites một cách an toàn, vào bất kỳ trang nào các bạn muốn
mà không bị ai ngăn chặn cả.
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