
 بسمه تعالي                                          
 در اندرويد

 VPNفرم راهنماي ساخت 
 

 

  در اندرويد: VPNتنظيمات 

  .كنيد			انتخاب را					Setting	در منوي گوشي گزينه ي -1

  .كنيد انتخاب را   …more				در اين قسمت -2

  را انتخاب كنيد.VPN			سپس -3

  انجام دهيد.		VPN	را براي تنظيم 10تا  5وصل شويد الزم است مراحل 		VPN	خواهيد بهاگر اولين بار است كه مي -4

  را انتخاب كنيد.	    Add VPN network	گزينه -5

6 -	Name			)كنيد تايپ را) دلخواه صورت به.  

  .باشد			PPTP				بايد روي	Type			گزينه -7

8-	Address server			ادرس را	194.225.184.6			دهيد قرار.  

  را غير فعال كنيد.	options	advanced	show		گزينه			و				فعال	را		ppp encryption	MPPE((	گزينه				-9

  را انتخاب كنيد.	Save	دكمه -10

را كه تنظيم كرده ايد قابل مشاهده است. 	VPN	ليست اسامي سرورهاي	VPN	پس از اينكه تنظيمات را انجام داديد در قسمت -11
  كليك كنيد.	Connect	رده و نام كاربري و رمز خود را وارد نماييد و روي دكمهبر روي نام مربوطه كليك ك

گوشي شويد و روي نام سرور مربوطه كليك كرده و 	VPN	تنظيمات وارد "مجددا	VPN	جهت قطع كردن ارتباط -12
  را كليك نماييد.		Disconnect	دكمه

 مراحل همراه با تصوير در صفحه بعد مي باشد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ربراك رگ  

را انتخاب كنيد VPNرا انتخاب نماييد و سپس   More(تنطيمات) شده و مانند تصوير زير ابتدا گزينه  settingدر ابتدا وارد بخش 

.

را ادامه دهيد  VPNجره اي براي شما باز گردد و ساخت جديد مانند تصوير اقدام نموده تا پن VPN  سپس براي ساخت يك   .

  كاربر گرامي
را انتخاب كنيد VPNرا انتخاب نماييد و سپس More(تنظيمات) شده و مانند تصوير زير ابتدا گزينه  Settingدرابتدا وارد بخش



 
 

و بعد سرچ مورد نظر  را انجام دهيد هو بعد پايگاه  هاي اطالعات را باز نمود  lib.iums.acآدرس بعد 

باز مي شود كه مي بايست در روبروحال پنجره اي به شكل 
آن

خود نام گذاري كنيد  VPNنام دلخواهي براي   )1(
)2( Type  مي بايست گزينهPPTP

)3( Server Addrees  وارد نماييد 194.225.184.6هم

ده و ديگرشساخته   VPNنماييد هم اكنون  Saveو در آخر 
ام مراحل نيستجروي دستگاه مورد نظر نيازي به ان

ساخته VPNهاي موجود متصل شويد سپس هم اكنون  Access Pointپس براي اتصال به اينترنت كافيست ابتدا به يكي از 
يدرمز عبور خود را وارد نماييد و به شبكه متصل شو كد ملينام كاربري وكدملي ده را بازكرده و ش


	راهنمای استفاده از vpn_Android

