
 Windows 7در    VPN Connectionروش ساخت  -2

قرار دهيد. سپس در همين صفحه  Large iconsرا بر روي  View byشويد.سپس در باالي اين صفحه  Control Panelمنوي استارت را باز كنيد و وارد -1

 كليک نمائيد. Set up a new connection or networkشده و بر روي Network and Sharing Centerوارد

را بزنيد اگر  Nextكنيم. سپس را انتخاب می Connect to a workplaceگزينه -2

بر روي دستگاه شما مودم نصب باشد ليستی از اتصاالت موجود به شما نمايش داده 

 را بزنيد Nextرا نتخاب نمائيد و  No, Create a new connectionميشود، گزينه 

 

3-Use my Internet connection(VPN) را انتخاب می نمائيمو در صفحه

 را انتخاب ميکنيم.  Set up an Internet connectionبعد

 

را انتخابو در صفحه بعد نام (Broadband PPPoE)در صفحه بعد گزينه زير -4

 Skipرا بزنيد و به هيچ عنوان بر روي  Connectكاربري و پسور خود را وارد نموده و 

 نکنید.كليک 

 
 در پنجره بعد گزينه زير را انتخاب نمائيد:

 
 

را وارد آدرس   Internet Addressدر اين صفحه در قسمت  -5

 را بزنيد. Closeو در ادامه Createسپس  Nextنموده سپس 

 

در قسمت سمت چپ بر روي  Network and Sharing Centerدر پنجره  -6

Change adapter setting .كليک نمائيد 

 

راست كليکک كکرده و  VPN Connectionدر اين قسمت بر روي  -7

را بزنيکد و دوبکاره  Yesكليک نموده سپس Create shortcut بر روي 

را انتخاب  Propertiesراست كليک كرده و  VPN Connectionروي بر 

 شويد. Securityو در پنجره جديد وارد سربرگ نمائيد 

 

 No گزينه اول يعنی Data encryption در صفحه باز شده از بخش -8

encryption Allowرا انتخاب و از پايينصفحه فقط گزينه Unencrypted 

password بود.را عالمتمی زنيم. شکل نهايی به صورت زير خواهد 

 

كرده  و آنها را ببنديد. از اين پس براي اتصال  OKتمامی پنجره هاي باز را  -9

دوبار كليک نموده  Desktopموجود بر روي  VPNبه اينترنت بر روي آيکن 

را بزنيد. و يا ميتوانيد بر روي  Connectنام كاربري و پسورد را وارد نمائيد و 

آيکن شبکه كنار ساعت كليک نموده )همانند تصوير(و از منوي باز شده بر روي 

VPN Connection  كليک نموده وConnect   را بزنيد. جهت قطع

 را بزنيد. Disconnectارتباط مشابه همين مراحل را طی كرده و 
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