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  را انتخاب کنید.  Network، آیتم System Preferencesابتدا از  مرحلھ اول:

 

 

 
 ، روی عالمت + کلیک کنید.Networkدر صفحھ  مرحلھ دوم:
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. از لیست را انتخاب کنید VPNگزینھ  Interfaceپنجره ظاھر شده، از لیست در  :)PPTP(ساخت کانکشن  مرحلھ سوم
VPN Typeگزینھ ، PPTP   و در کادرService Name" عبارت ،"ITED VPN (PPTP)  کانکشن وی ساختن را برای

 را کلیک کنید. Createبرگزینید و دکمھ  PPTPپی ان 

 

را انتخاب کرده  L2TP over IPSecگزینھ  ،VPN Type، از لیست L2TPبرای ساختن کانکشن  : L2TPساخت کانکشن 
فقط عبارت ( را کلیک کنید.  Createوارد کنید و دکمھ    Service Nameرا در کادر  "ITED VPN L2TP" عبارتو

 وارد کنید.)داخل گیومھ را 
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 در صفحھ ظاھر شده، برای تنظیمات سرور اطالعات مربوط بھ وی پی ان سرور خود را وارد کنید.: چھارممرحلھ 

 ، نام کاربری خود را وارد کنید.Account Nameکادر  پی ان سرور و در، آدرس وی Server Addressدر کادر 

 

جھت وارد کردن پسورد (رمز عبور) خود  Authentication Settingsوی دکمھ ربر  :PPTPکانکشن  - مرحلھ پنجم 
  را کلیک کنید. OK، کلمھ عبور داده شده را تایپ کنید و دکمھ Passwordدر کادر کلیک کنید. 
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را نیز وارد کنید و   Shared Secret ، کلمھ عبورداده شده و سپسPassword: در کادر L2TPکانکشن  - مرحلھ پنجم
 مشترکین آیتد جھت دریافت اطالعات مربوطھ می توانند با پشتیبانی تماس بگیرند. کلیک کنید.  OKروی دکمھ 
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را کلیک  Show VPN status in menu barجھت دسترسی آسانتر بھ کانکشن ساختھ شده می توانید کادر مرحلھ ششم: 

 .را کلیک کنید ...Advancedدکمھ کنید تا تیک دار شود. سپس 

 

را کلیک  OKرا تیک بزنید و دکمھ  Send all traffic over VPN connection، گزینھ Optionsدر برگھ مرحلھ ھفتم: 
 کنید.
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کلیک  Connectمی توانید جھت برقراری ارتباط با سرور روی دکمھ کانکشن شما در این مرحلھ ساختھ شده و  :شتمھمرحلھ 

 ارتباط با سرور پس از تایید از ھویت کاربری شما برقرار می گردد. کنید.

 

کانکشن کلیک کنید و برای وصل شدن بھ سرور، گزینھ شما می توانید در دفعات آتی، با کلیک بر روی آیکن  :نھممرحلھ 
Connect to ITED VPN (PPTP)""  ویاConnect to ITED VPN (L2TP)""  را کھ قبال ساختید، کلیک کرده تا

 تیم فنی ما مکاتبھ نمایید. میتوانید باو یا سوالی در صورت بروز ھر گونھ مشکل  ارتباط برقرار گردد.
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 موفق و پیروز باشید.
 ITEDتھیھ و تدوین از: 

  ۱۳۹۱ خرداد ۱۴ یکشنبھبروزرسانی: 
 

 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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