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A legutóbbi cikkemben megmutattam, hogyan csatlakoztasd a 
PCLinuxOS-számítógépedet Amazon Fire TV-sztrímelő eszközhöz 
FileZilla és ES File Explorer segítségével.

Most bemutatom, hogyan telepíts Open VPN-t és miképpen küldd át a 
VPN-beállításokat a Fire TV-re, Fire TV Stick-re, vagy Fire TV Cube-ra.

Ha az Amazon-eszközödhöz Open VPN-t keresel, végül arra jutsz, hogy 
nincs OpenVPN-alkalmazás az Amazon app store-ban.

Akkor kerülőúton fogjuk betölteni az OpenVPN-t az Amazon-eszközödre

Először kapcsold be az Amazon-eszközt és görgess le a beállításokhoz.

Ezután görgess és lépj a My Fire TV-re.

A My Fire TV-re kattintva menj a Developer Options-ra (fejlesztői opciók).

Kattints rá és kattints az ADB debugging-ra a bekapcsolásához.
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Kattints az Apps from Unknown Sources (alkalmazás ismeretlen 
forrásból).

Kattints, majd a Turn On-ra nyugtázva, hogy kívülről akarsz alkalmazást telepíteni.

Most a HOME gombra kattints a távirányítódon, hogy visszatérj a kiinduló 
képernyőre.

A keresés ikonra görgess oda és kattints rá.

Írd be „downloader”. A gépelés közben lejjebb megjelennek az eredmények. 
Amikor a „Downloader”-t látod, görgess rá.

Kattints a Downloader-en és ezt látod majd a képernyődön. 

Kattitns a Downloadre-re és utána a GET-re, vagy a Download-ra.

Hagyd letölteni és telepíteni. Amikor megjelenik, kattints az Open-re.
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Amikor a letöltő megnyílik a Quick Start guide-ot mutatja. Olvasd át, majd 
kattints az OK gombra az Amazon-eszköz letöltő használatának 
megkezdéséhez. 

Ennél a pontnál javaslom, hogy nyisd meg a beállításokat és engedélyezd a 
Javascript-et, különben néhány weblap nem fog rendesen működni.

Tekerj a Home-ra, kattints rá, majd görgess fel ismét, hogy a címsáv 
megjelenjen.

Kattints és írd be ezt a címet: http://plai.de/android/.

Görgess le és kattints a Go-ra.

Ekkor a weblapra kell kerülnöd.
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Válaszd ki a telepíteni kívánt APK-fájlt. Én az ics-openvpn-0.7.16.apk-t 
telepítettem és jól működik.

Amikor a fájlra kattintasz a letöltés elindul.

Ekkor a telepítő prompt szembesülsz.

Engedd a telepítés lefutását.

Görgess a delete-re és töröld az apk-fájlt, hogy felszabadíts tárolót.

Most már az Amazon Fire TV-eszközön ott kell legyen telepítve az 
Openvpn for Android. 

KÉSŐBB megnyithatod az APPS & CHANNELS → SEE ALL alól.
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Most a PCLinuxOS-es számítógépen...

Most töltsd le annak a VPN-szolgáltatódnak androidos beállító fájlját 
(avpned.configuration.ovpn) amelyik szerverhez akarsz csatlakozni.

Nyisd meg a kedvenc szövegszerkesztődet. Én KWrite-ot használtam.

Készíts egy új fájlt, amit login.conf-nak nevezz el.

Csak két sorból fog állni.

Az első sorban a felhasználónév (username).

A második sorban a jelszavad (securepassword).

Kattints a mentésre, vagy mentés mint...-re (save, save as...).

Menj a beállító fájlhoz, amit letöltöttél.

Nyisd meg a szövegszerkesztővel és keresd meg az auth-user-pass sort. 
Cseréld auth-user-pass login.conf-ra.

Mentsd a változtatásokat.

Mindkettőt tedd egyazon könyvtárba.

Nyisd meg a FileZilla-t és csatlakoztasd a Fire TV eszközödhöz: File → 
Site Manager → Fire TV Device (valószínűleg meg kell nyitnod az ES File 
Explorer-t és újra engedélyezni a View on PC-t).

A Fire TV-eszköz Download könyvtárába küldöm a fájlokat

A Fire TV-eszköz Download könyvtárát nyisd meg dupla kattintással.

A számítógépeden a képernyő bal oldalán választhatod ki a fájlokat. A Fire TV-
eszközre feltöltve a jobb oldalon kell feltűnniük, ahol az eszköz fájljai látszódnak.
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Most térjünk vissza a Fire TV-eszközhöz.

Meg kell nyitnunk az Openvpn-t.

A Fire TV kezdőlapján görgess le a YOUR APPS & CHANNELS-hez, majd 
a SEE ALL-hoz.Görgess egészen addig, amíg az Openvpn ikonját nem látod.

Görgess addig, amíg az Openvpn ikont nem látod.

Az ikonon kattintással nyisd meg az alkalmazást.

Jelöld ki a „No VPN profiles defined” alatti sorban a hivatkozást.

Ezután görgess le a SETTINGS-hez a beállítások megnyitásához.

Ezután görgess le és kattints a Use Internal File Browser-re.

Görgess vissza a tetejéhez és ott a PROFILES-hoz.
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Most importáljuk a beállító és a login.conf fájljaidat az Openvpn-be.

A PROFILES ablakban görgess oldalra, fel a könyvtár ikonhoz és kattints 
rá.

Most a FILE EXPLORER-ben kell lenned.

Görgess le ahhoz a könyvtárhoz, ahová a fájlt küldted. Én a Download 
könyvtárat használtam.

Kattints a könyvtárra, hogy lásd a fájlokat.

Kattints a login.conf fájlra és esetemben a us-free-01.proton.com.ovpn 
fájlra majd görgess le a select-hez és kattints.

Ennek az ablaknak kell megjelennie.
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Görgess oda és jelöld ki a save ikont jobbra lent (alaposan nézd meg, 
mert nagyon nehezen látható az ikonon a kijelölés) és kattints rá. Ez menti 
a profilt.

Ennek az ablaknak kell megjelennie.

Most megszerkesztheted a PROFILE NAME-et jobbra a ceruzához 
görgetéssel és rajta kattintással.

Ehhez a képernyőhöz jutsz.

Kattints a Profile Name részre a szerkesztő eléréséhez.

Használd a Delete (törlés), vagy clear-t, majd írj be egy tetszőleges nevet, 
amivel azonosítod a profilod, majd next-re kattints.

Ekkor egy elnevezett profilt kell látnod.

OpenVPN telepítése Amazon Fire Stick-re



PCLinuxOS Magazine Page 9

Most jelöld ki és kattints a profil nevén a CSATLAKOZÁS-hoz.

Vedd észre az utolsó sorban a Sequence Completed írást. Most már a 
VPN-szolgáltatásodon keresztül csatlakozol.

A távvezérlődön nyomd meg a back (vissza) gombot a Fire TV-eszközhöz 
visszatéréshez és kezdd el SZTRÍMELNI kedvenc filmjeidet, vagy TV-
műsorodat.

A szolgáltatásról LECSATLAKOZÁS-hoz nyisd meg az Openvpn 
alkalmazást és kattints a profilra. Megjelenik egy disconnect (leválasztás) 
prompt.
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