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Phương Pháp Vượt Tường Lửa 

Để Vào Facebook 
www.viettan.org | www.facebook.com/vt4democracy | www.twitter.com/viettan 

  

Ghi chú:  

Các phương pháp này không bảo đảm bạn có thể dấu thông tin và tung tích của mình trên mạng. 

Ngoài việc dùng những phương pháp dưới đây để vào Facebook, bạn còn có thể dùng để vượt 

tường lửa vào các trang mạng khác đang bị chặn tại Việt Nam.  
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Những phương pháp vào Facebook sẽ được trình bày một cách đơn giãn sau đây để bạn dễ dàng theo 

dõi. Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, xin bạn xem trang 19-20.  

Dùng trang nhà “nhẹ” của Facebook 

Bạn có thể vào http://lite.facebook.com hoặc http://m.facebook.com hoặc 

http://touch.facebook.com 

http://www.viettan.org/en
http://www.facebook.com/vt4democracy
http://www.twitter.com/viettan
http://lite.facebook.com/
http://m.facebook.com/
http://touch.facebook.com/
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iGoogle 

Trước hết bạn vào trang www.igoogle.com. Bạn có thể đăng nhập (Sign in) bằng email và mật 

mã (Password) của Gmail account, Youtube, Google Calendar v.v. của bạn, nếu có. 

Nếu bạn không có Google account nào, bạn cần tạo một Account mới trên www.igoogle.com.  

Sau khi đăng nhập vào www.igoogle.com, bạn nên kiểm tra xem bạn đang ở trang chủ của 

Google (Google Home) hay không. Nếu không, bạn bấm vào Google Home (phía trên, bên phải). 

Sau đó bạn: 

- Bấm vào “Add stuff” (phía trên, bên phải) 

 

 

 

 

  

http://www.igoogle.com/
http://www.igoogle.com/
http://www.igoogle.com/
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- Sau đó bạn nhập chữ “Facebook” vào chỗ “Search” (bên dưới “Search for gadgets”) 

 

 

- Bạn chọn và bấm vào “Facebook for iGoogle” 

  

- Sau đó bấm vào “Add it now” 

  

Sau khi bạn nhấn “Add it now” thì bạn đã thêm Facebook vào trong iGoogle của mình. 
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Bây giờ,  bạn quay trở lại trang chủ của iGoogle, bạn sẽ thấy nút “Connect with Facebook”: 

- Bấm “Connect with Facebook” 

 

 

- Sẽ có câu hỏi là bạn có muốn vào Facebook hay không 

- Bạn bấm “Connect to Facebook” 
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Tiếp theo, bạn trở lại trang chủ của iGoogle: 

- Bạn sẽ bấm vào “Click here to authorize the gadget”  

 

- Một cửa sổ mới sẽ hiện lên, tới đây bạn nhấn vào “Allow access”  
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Đổi DNS server 

Có nhiều cách khác nhau, một cách là: 

- Bạn vào “Control panel” (“Pa-nen Điều khiển”)  

 

- Chọn "Network status” (“Xem tác vụ và trạng thái mạng”) 
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- Bấm vào “Current network” hoặc “Network status” (“Xem trạng thái”) 

 

- Sau khi bấm vào đó, sẽ có cửa sổ hiện ra, chọn "Properties” (“Thuộc tính”) 
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- Tìm "Internet protocol version 4” và bấm vào đó 

 

 

- Bấm vào "Properties"("Thuộc tính"), tới đây bạn sẽ thấy một cửa sổ khác hiện ra 
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- Chọn "Use the following DNS server addresses"  

 

- Sau đó gõ vào DNS server mà mình muốn. Trong trường hợp này bạn sử dụng của Google (8 

8 8 8). 

 

Sau khi chọn DNS server rồi, Internet browser của bạn sẽ sử dụng DNS server mới này. Bạn sẽ 

dùng được Facebook và những trang  mạng khác bị chặn. 



Việt Tân | www.viettan.org                                                                                                        10 | T r a n g  

 

Proxy 

Trên mạng có rất nhiều Proxy. Bạn có thể lên Google tìm và sẽ thấy rất nhiều, nhưng chỉ cần 

chọn một. Bạn có thể vào trang mạng này để lấy Proxy miễn phí:  

http://www.checker.freeproxy.ru/checker/last_checked_proxies.php.  

 

- Khi bạn đã chọn Proxy, mở “Internet browser” của mình (trong Internet Explorer) 

- Chọn “Tools”, sau đó “Internet options” 

 
  

http://www.checker.freeproxy.ru/checker/last_checked_proxies.php
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- Tới đây có cửa sổ hiện ra. Chọn “Connections”, và sau đó “LAN settings” 

 

 

- Chọn "Use a proxy server for your LAN" 
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- Copy và Paste  Proxy vào "Address" và 4 con số cuối vào "Port" 

 

 

Sau đó bạn cứ sử dụng Internet Explorer bình thường, nhưng lần này bạn sẽ đi qua Proxy mà 

mình đã lựa chọn thay vì Internet server của Việt Nam. 

Khi dùng Proxy, bạn sẽ thấy tốc độ Internet chậm hơn. Hơn nữa, đôi khi có Proxy không 

hoạt động. Trong trường hợp đó bạn phải thử một Proxy khác. 
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Đổi tên host (host name) 

IP entry của Facebook là: 

69.63.181.11 facebook.com 

69.63.181.11 www.facebook.com 

69.63.180.174 login.facebook.com 

69.63.178.24 register.facebook.com 

69.63.180.15 apps.facebook.com 

 

Bạn có thể điều chỉnh máy của mình tự động vào các IP entry này bằng cách: 

- Vào “Notepad”, sau đó chọn “Run as administrator” (“Chạy với vai trò người quản trị”) 
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- Mở tới đường dẫn “C:\windows\system32\drivers\etc\”. Sau đó tìm thư mục "Hosts" 

  

 

 

- Khi mở thư mục này ra, bạn sẽ thấy một bảng liệt kê rất nhiều IP entry của nhiề u trang mạng 
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- Copy và Paste Facebook IP entry đó vào tập tin này. Sau đó bấm “Save” 

 

Mở Internet browser của bạn và bây giờ có thể vào thẳng Facebook. 
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Dùng TOR và Ultrasurf 

Bạn có thể tải xuống phần mềm miễn phí tại đây: http://www.torproject.org/easy-

download.html.en  

Sau khi tải phần mềm này, bạn sẽ thấy thư mục “Tor browser.” Muốn sử dụng phần mềm này, 

bạn chỉ cần mở thư mục đó ra, nhấn vào “Start Tor browser.” Sau khi bạn nhấn vào đó, chương 

trình sẽ tự động chuyển bạn sang một Server mới và bạn sẽ thấy biểu tượng củ hành xuất hiện ra 

ở góc dưới bên trái của màn hình. 

 

http://www.torproject.org/easy-download.html.en
http://www.torproject.org/easy-download.html.en
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Sau đó Browser của bạn sẽ tự động mở ra. 

 

Ngoài TOR ra thì còn một chương trình khác gọi là Ultrasurf.  

Cách sử dụng trên căn bản cũng giống như TOR. Bạn có thể tải chương trình “Ultrasurf” vào 

trong máy miễn phí qua www.ultrareach.com. Để  dùng chương trình này bạn bấm vào thư mục 

“Ultrasurf” và sẽ thấy biểu tượng chìa khoá xuất hiện ra ở góc  trái của màn hình. 

 

http://www.ultrareach.com/
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Giải thích về các phương pháp vượt tường lửa để vào Facebook 

Dùng trang nhà “nhẹ” của Facebook 

Phương pháp dễ nhất là dùng địa chỉ khác của Facebook. Bạn có thể vào http://lite.facebook.com 

hoặc http://m.facebook.com hoặc http://touch.facebook.com 

Đây là trang nhà “nhẹ” của Facebook mà bạn có thể dùng để vào Facebook account của mình. 

Tuy nhiên, vì đây là trang nhà “nhẹ”, bạn sẽ không dùng được một số chức năng như trong 

Facebook cũ mà bạn quen thuộc.  Những chức năng căn bản của Facebook thì vẫn như thường: 

- Viết trên Wall 

- Đăng hình  

- Vào diễn đàn chung và theo dõi sinh hoạt của Friends v.v. 

 

iGoogle 

Qua iGoogle (www.igoogle.com) bạn có thể vào Facebook.  iGoogle là một trang tổng hợp nhiều 

trang mạng và chương trình khác như Twitter, Facebook, Gmail, Youtube, v.v. 

  

Đổi DNS server 

Ngoài những phương pháp nêu trên, có một phương cách khác, phức tạp hơn.  

Hiện nay Việt Nam chặn Facebook bằng cách loại bỏ IP entry khỏi DNS server ở Việt Nam. 

DNS server, nói một cách tổng quát, là nơi lưu trữ tất cả địa chỉ các trang trên mạng, mà bạn có 

thể vào được từ Việt Nam. Khi họ gạt bỏ Facebook ra khỏi danh sách này, bạn sẽ không tìm thấy 

được Facebook. 

Để lách qua khó khăn này, bạn có thể dùng một DNS server khác. Trên mạng có rất nhiều DNS 

server miễn phí. Google cũng vừa mới tạo ra một DNS server miễn phí như vậy. Bạn cũng có thể 

tự tìm các DNS server này trên mạng. 

 

Proxy 

Một phương pháp khác nữa là sử dụng Proxy.  

Cách hoạt động của Proxy đại thể là thay vì sử dụng Server của Việt Nam để tìm những trang 

mạng mà bạn muốn dùng,  bạn có thể nhờ một “người thứ ba” giúp kết nối đến trang mạng đó.  

Hiện giờ bạn không thể vào Facebook, nên bạn cần nhờ một “người thứ ba” để giúp bạn kết nối 

với Facebook. 

Trên mạng có rất nhiều Proxy. Bạn có thể lên Google tìm và sẽ thấy rất nhiều, nhưng chỉ cần 

chọn một. Bạn có thể vào trang mạng này để lấy Proxy miễn phí:  

http://www.checker.freeproxy.ru/checker/last_checked_proxies.php.  

 

http://lite.facebook.com/
http://m.facebook.com/
http://touch.facebook.com/
http://www.igoogle.com/
http://www.checker.freeproxy.ru/checker/last_checked_proxies.php
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Đổi tên host (host name) 

Một cách khác nữa, hơi khó hơn một chút: 

Như đã nêu trên, hiện nay chính quyền Việt Nam chặn Facebook bằng cách loại bỏ IP entry của 

Facebook khỏi DNS server ở Việt Nam. DNS Server nói một cách tổng quát, là nơi lưu trữ tất cả 

các trang nhà trên mạng, mà bạn có thể vào được từ Việt Nam. Khi gạt bỏ Facebook ra khỏi danh 

sách này, bạn sẽ không tìm thấy được Facebook. 

Để vào Facebook, bạn có thể đi thẳng vào IP entry của Facebook mà không cần phải thông qua 

DNS server của Việt Nam.  

IP entry của Facebook là: 

69.63.181.11 facebook.com 

69.63.181.11 www.facebook.com 

69.63.180.174 login.facebook.com 

69.63.178.24 register.facebook.com 

69.63.180.15 apps.facebook.com 

Dùng TOR và Ultrasurf 

Sau cùng, bạn có thể sử dụng phần mềm gọi là TOR để vào Facebook (hay bất cứ trang mạng 

nào khác bị chặn).  

Phần mềm này nói một cách tổng quát là chuyển bạn qua một Server và Proxy khác nằm ngoài 

Việt Nam.  

Bạn có thể tải xuống phần mềm miễn phí tại đây: http://www.torproject.org/easy-

download.html.en  

Một điều cần nhớ là khi sử dụng TOR, thì tất cả những gì bạn làm trên mạng, đều sẽ đi qua một 

Server khác  thay vì Server của Việt Nam. Một điều hạn chế trong việc sử dụng TOR là tốc độ 

Internet của bạn sẽ giảm đi. 

Ngoài TOR ra còn một chương trình khác gọi là Ultrasurf.  

Cách sử dụng trên căn bản cũng giống như TOR. Bạn có thể tải chương trình “Ultrasurf” vào 

trong máy miễn phí qua www.ultrasurf.com. Để  dùng chương trình này bạn bấm vào thư mục 

“Ultrasurf” và sẽ thấy biểu tượng chìa khoá xuất hiện ra ở góc  trái của màn hình. 

 

 

 

 

http://www.torproject.org/easy-download.html.en
http://www.torproject.org/easy-download.html.en
http://www.ultrasurf.com/
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Lời Kết 

Với những chương trình trên bạn có thể sử dụng để vào những trang mạng bị chặn ở Việt Nam. 

Thưa các bạn, đây chỉ là một số ít phương pháp. Ngoài ra còn rất nhiều phương cách khác. Nhờ 

bạn giúp bằng cách, khi thử qua các phương cách nêu trên, xin cho chúng tôi biết những phương 

pháp này có hiệu quả hay không và bạn thấy phương pháp nào thích hợp nhất với bạn. 

Nếu bạn muốn biết thêm về việc ngăn chặn Facebook, bạn có thể lấy tin tức từ 

http://bringfacebookback.wordpress.com/ 

Cám ơn sự chú ý của các bạn. Chúc các bạn thành công và luôn luôn vững niềm tin. 

 

www.viettan.org | www.facebook.com/vt4democracy | www.twitter.com/viettan 

http://bringfacebookback.wordpress.com/
http://www.viettan.org/en
http://www.facebook.com/vt4democracy
http://www.twitter.com/viettan

