
 ۱۰در ویندوز  VPN Connection آموزش ساخت

 

 :بصورت گام به گام نمایش می دهد ۱۰را در ویندوز  VPN Connection راهنمای پیش رو مراحل ایجاد

  

 :را انتخاب کنید Settings گزینه Start از دکمه ۱٫

 

 :را انتخاب کنید Network & Internet در این صفحه ۲٫

 

 :را انتخاب کنید VPN از ستون سمت چپ ۳٫
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 :جدید اقدام نمایید Connection نسبت به ایجاد Add a VPN connection حاال می توانید با انتخاب ۴٫

 

نام دلخواه  ۲ شماره آیتم در و  (vpn.medsab.ac.ir) ان پی وی آدرس  ،۳پنجره و در آیتم شماره در این  ۵٫

 :بصورت پیش فرض باشد ۴و  ۱وارد نمایید. آیتم های  Connection خود را برای
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را انتخاب کنید و اطالعات  User name and password گزینه Type of sign-in info برای ۶٫

 :خود را ذخیره نمایید

 

 

مشاهده نمایید. روی آن  VPN Connection ایجاد شده را در لیست Connection حاال می توانید ۷٫

 :کلیک کنید

 

 :را انتخاب کنید  Connect حاال وقت آن است که ببینیم کانکشن ما درست کار می کند یا خیر. دکمه ۸٫
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تغییر کند و شما  Connected باشد باید وضعیت کانکشن بهاگر اطالعات وارد شده در مراحل قبل صحیح  ۹٫

 :به اینترنت دسترسی داشته باشید

 

 :کلیک کنید Networking icon ، رویVPN صالبرای دسترسی سریع برای تغییر وضعیت ات ۱۰٫

 

تغییر  Disconnect کلیک کرده و وضعیت اتصال را به VPN Connection در پنجره باز شده روی ۱۱٫

 :دهید

 

========== 
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 : اندرویدی های گوشی در VPN آموزش ساخت کانکشن

معدودی که می توان گفت اکثر گوشی های آندرویدی قابلیت ساخت اکانت وی پی ان را دارا هستند بجز 

حذف شده است. روش انجام کار نیز در تمام آندرویدها یکسان است و ربطی  بصورت دستی این قابلیت از آنها

 .ندارد به مارک و مدل گوشی

 .دارند را خود کاربرد کدام هر که نمایید برقرار را اتصال L2TP و PPTP در حال حاضر می توانید به روش

 ؟L2TP یا نماییم استفاده PPTP برای اتصال از روش

 می است متصل اینترنت با( فای-وای) WiFi جواب ساده این سوال این است که اگر گوشی شما با استفاده از

جی پی ار اس( به اینترنت دسترسی داریدباید از ) GPRS نمایید و اگر از طریق استفاده روش دو هر از توانید

 .نمایید استفاده L2TP روش

 مراحل ساخت کانکش

 :مدهیم انجام ترتیب به را زیر مراحل L2TP یا PPTP برای ساخت کانکش

 ابتدا وارد منوی اصلی می شویم

 نماییم می انتخاب را( تنظیمات) Settings سپس

 نماییم می انتخاب را( ها شبکه و وایرلس) Wireless & networks گزینه( تنظیمات) Settings از منو

 نمایید انتخاب را( ان پی وی تنظیمات) VPN settings سپس از این قسمت

 در این قسمت اکانتهایی را که ایجاد می کنید، لیست می شوند. برای ایجاد یک اکانت جدید بر روی

Add VPN (ان پی وی افزودن )نمایید کلیک 



 آموزش خود نیاز به بنا بنابراین شوند می جدا یکدیگر از L2TP و PPTP قسمت مراحل ساخت اکانت در این

 :نمایید دنبال را

 نیز تقریبا مشابه همین حالت است . L2TPمی پردازیم و  PPTPما در این قسمت به نحوه ساخت اکانت 

 PPTP مراحل ساخت اکانت

 ( را انتخاب می کنیم و به مرحله بعدی میرویمPPTP ان پی وی افزودن) Add PPTP VPN در این قسمت

 (.Medsab مثال) نمایید وارد دلخواه به را VPN name در این مرحله

Set VPN server روی بر هم را vpn server دانشگاه برای مثال)نظرتان مورد 

:vpn.medsab.ac.ir)  کنید تنظیم . 

 حال به صفحه قبل باز می گردید و وی پی ان ساخته شده خود را مشاهده می نمایید آن را انتخاب نمایید

 توانید می همچنین ، نمایید وارد را خود password و  username در این قسمت

 کنید ذخیره دستگاه حافظه در را شده وارد کاربری نام Remember username با تیک زدن

 ردن اتصال نیز کافی است، اکانت را انتخاب نمایید تا ارتباط قطع شود.برای قطع ک

 


