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در  VPNکانکشن  نحوه ساختن راھنمای کاربر:
 XPویندوز 
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 Network and Internetرفتھ و سپس آیتم  (Control Panel)بھ کنترل پنل  Startاز منوی  مرحلھ اول:

Connections   در صفحھ بعدی را انتخاب وCreate a connection to the network at your workplace  را
 کلیک کنید. 
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 د.را کلیک کنی Nextو را انتخاب   Virtual Private Network connectionگزینھ ظاھر شده، در صفحھ  مرحلھ دوم:
 

 
 

 کلیک کنید.  Nextروی دکمھ ) را برگزینید و  ITED نامی مناسب (مثالدر صفحھ ظاھر شده،  مرحلھ سوم:
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 Do not dial theاز قبل ایجاد کرده باشید، بایستی گزینھ   VPN connectionدر صفحھ بعدی چنانچھ  چھارم:مرحلھ 
initial connection را انتخاب کرده وNext  ،رجوع کنید. ۵در غیر اینصورت بھ مرحلھ  را کلیک نمایید 

  
 

 داده شده را دقیقا وارد کنید.  سرور  IPآدرس کادر مربوطھ در  مرحلھ،این در  پنجم:مرحلھ 
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را کلیک کنید. چنانچھ مایل باشید می توانید جھت دسترسی سریع تر بھ کانکشن ساختھ شده  Finishدکمھ ،پایاندر  :ششممرحلھ 
 Add a shortcut to this connection to myآیکن میانبر را بروی دسکتاپ قرار دھید. برای این منظورابتدا 

desktop  .را انتخاب (تیک) کنید 

  
 

و سپس کانکشن ساختھ  Connect to، گزینھ Startمی توانید از منوی  VPNجھت برقراری ارتباط از طریق  ھفتم:مرحلھ  
شده را انتخاب کنید. چنانچھ برای کانکشن ساختھ شده میانبربرروی دسکتاپ ساختھ اید میتوانید با دابل کلیک کردن بر روی آیکن 

 مربوطھ، کانکشن را اجرا کنید. 
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گذر واژه خود را با دقت وارد  Passwordنام کاربری و در کادر  User nameدر صفحھ ظاھر شده، در کادر  مرحلھ ھشتم:
کنید. قابل ذکر است کھ حروف کوچک و بزرگ در گذرواژه (پسورد) داری اھمیت می باشند. چنانچھ مایل باشید می توانید کادر 

Save this user name and password for the following users:   را انتخاب و یکی از و گزینھ مربوطھ را
را  Connectانتخاب کنید. دراینصورت در دفعات بعدی نیازی بھ وارد کردن مجدد گذرواژه (پسورد) نمی باشد. در پایان دکمھ 

 لیک نمایید. ک

 
  

از سرویس می توانید پس از صحت نام کاربری و گذرواژه ارتباط برقرار گردیده و اشید، بچنانچھ بھ اینترنت متصل  مرحلھ نھم:
 استفاده نمایید. 

 
در صورت بروز ھر  .نماییدبھ آسانی اجرا را  ۸و  ۷می توانید مراحل  ،در آینده  VPN از طریقاتصال جھت  مرحلھ دھم:

 تیم فنی ما مکاتبھ نمایید. گونھ مشکل میتوانید با

 پیروز باشید. موفق و
 ITEDتھیھ و تدوین از: 

  ۱۳۹۰ بھمن ۲۶ چھارشنبھروزرسانی: 
 تماس با ما:

 http://www.allvpn.eu و url.net/allvpn.eu-https://ssl  : وب سایت
  info@allvpn.eu :     ایمیل 

 order@allvpn.eu :   سفارش
 ALLVPNتویتر: /اسکایپ/یاھو

 www.facebook.com/ALLVPNصفحھ فیسبوک: 
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