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 ۷در ویندوز  VPN کانکشننصب  راھنمای کاربر:
  

 
 

http://www.allvpn.eu/


www.allvpn.eu 
https://ssl-url.net/allvpn.eu 

 

 
را انتخاب و   Network and Internetرفتھ و سپس آیتم  (Control Panel)بھ کنترل پنل  Startاز منوی  مرحلھ اول:

 را کلیک کنید.  Network and Sharing Centerدر صفحھ بعدی 
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 را انتخاب کنید.  Set up a new connection or networkگزینھ ظاھر شده، در پایین صفحھ  مرحلھ دوم:
 

 
 کلیک کنید.  Nextرا انتخاب کرده و روی دکمھ  Connect to a workplaceدر صفحھ ظاھر شده، گزینھ  :سوممرحلھ 
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 No, create a newاز قبل ایجاد کرده باشید، بایستی گزینھ   VPN connectionدر صفحھ بعدی چنانچھ  چھارم:مرحلھ 
connection را انتخاب کرده وNext  ،رجوع کنید. ۵در غیر اینصورت بھ مرحلھ  را کلیک نمایید 

 
 

    Use my internet connection گزینھ اول  ?How do you want to connectدر پاسخ بھ سوال  پنجم:مرحلھ 
(VPN)  نید.کرا انتخاب 
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کادر داده شده را دقیقا وارد کنید.  در  IP، آدرس Internet address کادر روبریدر صفحھ بعدی، در  :ششممرحلھ 
 را کلیک کنید.  Next) را برگزیده و دکمھ ITEDنامی دلخواه (مثال  Destination nameروبروی 

 
 

مربوطھ دقیقا وارد کنید. دقت کنید کھ حروف کوچک  کادررا در  Passwordو   Usernameدر صفحھ بعدی  :رحلھ ھفتمم
 .ندزرگ در پسورد دارای اھمیت می باشیا ب

را انتخاب کنید. ھمچنین  Show charactersپسورد تایپ کردید میتوانید گزینھ   کادراطمینان از آنچھ در صحت برای  
  در پایان انتخاب نمایید.آینده را جھت نگھداری پسورد و عدم تکرار آن در  Remember this passwordمیتوانید گزینھ 

 را کلیک کنید.  Connectدکمھ 

در پایان را   Closeو میتوانید دکمھ  برقرار میگردد  VPNباط از طریقارت ،در این مرحلھ چنانچھ بھ اینترنت متصل باشید 
آیکن شبکھ   (Task Manager)نوار وظیفھ  بر رویمذکور می توانید  )(connectionکانکشن کلیک نمایید. برای بررسی 

 .نماییدبھ برقراری ارتباط اطمینان حاصل را کلیک کرده و 
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 Task Managerچنانچھ بھ اینترنت متصل نباشید، می توانید پس از اتصال بھ اینترنت، از آیکن شبکھ بر روی  ھشتم: مرحلھ 
 کلیک کنید. Connect، کانکشن ساختھ شده را انتخاب و روی دکمھ (نوار وظیفھ)
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 را زده تا اتصال برقرار گردد.   Connectدر صفحھ ظاھر شده می توانید دکمھ  نھم: مرحلھ 
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در صورت بروز ھر گونھ  .نماییدبھ آسانی اجرا را  می توانید مراحل ھشتم و نھم ،در آینده  VPN از طریقاتصال نکتھ: جھت 
 تیم فنی ما مکاتبھ نمایید. مشکل میتوانید با

 

 موفق و پیروز باشید.

 ITEDتھیھ و تدوین از: 

 ۱۳۹۰بھمن  ۲۶ چھارشنبھبروزرسانی: 

 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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