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در  SSTPوی پی ان گواھینامھ نصب  راھنمای کاربر:

 ویندوز 
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کپی  desktop. فایل گواھینامھ را بر روی ۱
 را اجرا کنید. mmcو فرمان کنید 

 

 Add/removeگزینھ   File. از منوی۲
snap in...  .را انتخاب کنید 
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را  Certificates. از لیست سمت چت    ۳
 را کلیک کنید. Addانتخاب کنید و دکمھ 

 

۴ .Computer account   را انتخاب
 کنید.  Nextکرده و 

 

۵ .Local computer  را انتخاب و
Finish   کنید. سپسOk   را در بازگشت بھ

 صفحھ قبل کلیک کنید.
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گزینھ ھای  در این مرحلھ، . ۶
Certificates سپس ،Trusted Root 

Certification Authorities  و سپس
را دابل کلیک  Certificatesدر زیر آن 

کنید. شما لیست گواھینامھ موجود را در سمت 
 می نمایید.راست مشاھده 

 

کلیک راست کرده   Certificate. بر روی ۷
 All Tasksرا از منوی  Importو گزینھ 

 انتخاب کنید.

 

 کلیک کنید. Nextروی دکمھ . ۸
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را کلیک کرده و فایل  Browseدکمھ  .۹
گواھینامھ داده شده را انتخاب کنید. (چنانچھ 

فایل را بر روی دسکتاپ کپی کرده باشید 
  بایستی فایل را از روی دسکتاپ انتخاب کنید.)

 را کلیک کنید. Nextسپس دکمھ 

 

کپی فایل گواھینامھ بایستی در این مسیر  .۱۰
شود. چنانچھ مسیر شما متفاوت با شکل روبرو 

مسیر صحیح را  Browseاست بایستی با 
 وارد نمایید.

 

 را کلیک کنید. Finishدکمھ  .۱۱
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گواھینامھ نصب شده و می توانید از  .۱۲
وید و نیازی بھ برنامھ کنسول نیز خارج ش

 ذخیره کنسول نیست.

 
 

می توانید از طریق فایل کانکشن وی پی ان داده شده از طریق فایل گواھینامھ در این مرحلھ نصب شده است. ھم اکنون . ۱۳
 بھ سرور متصل شده و از سرویس لذت ببرید.  SSTPپروتکل 

 

 

 

  تیم فنی ما مکاتبھ نمایید. میتوانید باو یا سوالی در صورت بروز ھر گونھ مشکل 

 

 
 موفق و پیروز باشید.

 ITEDتھیھ و تدوین از: 
  ۱۳۹۱ اردیبھشت ۳ شنبھیکبروزرسانی: 

 
 

 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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