بسمه تعالی
فرم راهنمای ساخت  VPNدر اندروید

تنظیمات  VPNدر اندروید:

 -1در منوی گوشی گزینه ی  Settingرا انتخاب کنید.
 -2در این قسمت  …moreرا انتخاب کنید.
 -3سپس VPNرا انتخاب کنید.
 -4اگر اولین بار است که میخواهید به  VPNوصل شوید الزم است مراحل  5تا  10را برای تنظیم  VPNانجام دهید.
 -5گزینه  Add VPN networkرا انتخاب کنید.
( Name - 6به صورت دلخواه) را تایپ کنید.
 -7گزینه  Typeباید روی  PPTPباشد.
 Address server -8را ادرس  194.225.184.6قرار دهید.
 -9گزینه ( ppp encryption )MPPEرا غیر فعال و گزینه  show advanced optionsرا غیر فعال کنید.
 -10دکمه  Saveرا انتخاب کنید.
 -11پس از اینکه تنظیمات را انجام دادید در قسمت  VPNلیست اسامی سرورهای  VPNرا که تنظیم کرده اید قابل مشاهده است.
بر روی نام مربوطه کلیک کرده و نام کاربری و رمز خود را وارد نمایید و روی دکمه  Connectکلیک کنید.
 -12جهت قطع کردن ارتباط  VPNمجددا" وارد تنظیمات  VPNگوشی شوید و روی نام سرور مربوطه کلیک کرده و
دکمه  Disconnectرا کلیک نمایید.
مراحل همراه با تصویر در صفحه بعد می باشد

رگ ربراک
گرامی بخش (settingتنطیمات) شده و مانند تصویر زیر ابتدا گزینه  Moreرا انتخاب نمایید و سپس  VPNرا انتخاب کنید
کاربر در ابتدا وارد
درابتدا وارد بخش ( Settingتنظیمات) شده و مانند تصویر زیر ابتدا گزینه  Moreرا انتخاب نمایید و سپس  VPNرا انتخاب کنید
.

سپس برای ساخت یک  VPNجدید مانند تصویر اقدام نموده تا پنجره ای برای شما باز گردد .و ساخت  VPNرا ادامه دهید

حال پنجره ای به شکل روبرو باز می شود که می بایست در
آن
( )1نام دلخواهی برای  VPNخود نام گذاری کنید
( Type )2می بایست گزینه  PPTPانتخاب شود
( Server Addrees )3هم  194.225.184.6وارد
نمایید
و در آخر  Saveنمایید هم اکنون  VPNساخته شده و دیگر
روی دستگاه مورد نظر نیازی به انجام مراحل نیست.

پس برای اتصال به اینترنت کافیست ابتدا به یکی از  Access Pointهای موجود متصل شوید سپس هم اکنون  VPNساخته
سده را بازکرده و نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید و به شبکه متصل شوید
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