
 Windows 7در    VPN Connectionروش ساخت 

 Network andقرار دّيذ. سپس در ّويي صفحِ ٍارد Large iconsرا تر رٍي  View byشَيذ.سپس در تاالي ايي صفحِ  Control Panelهٌَي استارت را تاز كٌيذ ٍ ٍارد -1

Sharing Center شذُ ٍ تر رٍيSet up a new connection or network .كليک ًوائيذ 

را تسًيذ اگر تر رٍي  Nextكٌين. سپس را اًتخاب هی Connect to a workplaceگسيٌِ -2

 ,Noدستگاُ شوا هَدم ًصة تاشذ ليستی از اتصاالت هَجَد تِ شوا ًوايش دادُ هيشَد، گسيٌِ 

Create a new connection  ٍ را ًتخاب ًوائيذNext را تسًيذ 

 

3-Use my Internet connection(VPN)را اًتخاب هی ًوائيوَ در صفحِ تعذSet 

up an Internet connection  .را اًتخاب هيکٌين 

 

را اًتخاتَ در صفحِ تعذ ًام كارتري ٍ پسَر (Broadband PPPoE)در صفحِ تعذ گسيٌِ زير -4

 نکنید.كليک  Skipرا تسًيذ ٍ تِ ّيچ عٌَاى تر رٍي  Connectخَد را ٍارد ًوَدُ ٍ 

 
 در پٌجرُ تعذ گسيٌِ زير را اًتخاب ًوائيذ:

 
 

را ٍارد  11.75.72.12آدرس   Internet Addressدر ايي صفحِ در قسوت  -5

 را تسًيذ. Closeٍ در اداهِ Createسپس  Nextًوَدُ سپس 

 

 Changeدر قسوت سوت چپ تر رٍي  Network and Sharing Centerدر پٌجرُ  -6

adapter setting .كليک ًوائيذ 

 

راست كليکک كکردُ ٍ تکر     VPN Connectionدر ايي قسوت تر رٍي  -7

رٍي را تسًيذ ٍ دٍتارُ تکر   Yesكليک ًوَدُ سپس Create shortcut رٍي 

VPN Connection  ٍ ُراست كليک كردProperties    در را اًتخکاب ًوائيکذ ٍ

 شَيذ. Securityپٌجرُ جذيذ ٍارد سرترگ 

 

را No encryption Allow گسيٌِ اٍل يعٌی Data encryption در صفحِ تاز شذُ از تخش -8

را عالهتوی زًين. شکل ًْايی Unencrypted password اًتخاب ٍ از پاييٌصفحِ فقط گسيٌِ

 تَد.تِ صَرت زير خَاّذ 

 

كردُ  ٍ آًْا را تثٌذيذ. از ايي پس تراي اتصال تِ  OKتواهی پٌجرُ ّاي تاز را  -9

دٍتار كليک ًوَدُ ًام كارتري  Desktopهَجَد تر رٍي  VPNايٌترًت تر رٍي آيکي 

را تسًيذ. ٍ يا هيتَاًيذ تر رٍي آيکي شثکِ كٌار  Connectٍ پسَرد را ٍارد ًوائيذ ٍ 

 VPN Connectionت كليک ًوَدُ )ّواًٌذ تصَير(ٍ از هٌَي تاز شذُ تر رٍي ساع

را تسًيذ. جْت قطع ارتثاط هشاتِ ّويي   Connectكليک ًوَدُ ٍ 

 را تسًيذ. Disconnectهراحل را طی كردُ ٍ 
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