
  برق دانشكده (VPN) مجازي شبكه از استفاده راهنماي

  :است شده اندازي راه زير امور انجاماساتيد و دانشجویان دکترا جهت  براي برق دانشكده VPNسيستم 

  اينترنت به دسترسي •
  دانشكده از خارج از (Home)شخصي  درايو به دسترسي •
  دانشكده از خارج از (Software)شبكه  روي افزارها نرم درايو به دسترسي •
  دانشكده از خارج از (EBooks)شبكه  روي الكترونيكي آتابهاي درايو به دسترسي •
  دانشكده از خارج از  (Teachers)اساتيد  دروس درايو به دسترسي •
  دانشكده از خارج از (Share)مشترك   درايو به دسترسي •
  دانشكده از خارج از دانشكده در نظر مورد آامپيوتر به (Remote Desktop)دور  اتصال امكان •

 بهتر آاهد دانشكده مي اينترنت باند پهناي از VPN، از استفاده اينكه به توجهبا  VPNتوسط  اينترنت به دسترسي مورد در
  .شود استفاده VPNاز  نيست پذير امكان دانشكده از بيرون از آنها به دسترسي امكان آه سايتهايي با آار براي فقط است

  :نمائيد عمل زير روش به دانشكده  VPNبه  اتصال برقراري براي

 .نمائيد انتخاب را Network Connectionsگزينه  Control Panelاز  -١

  

 .نمائيد انتخاب را Create a new connectionشود  مي باز آه اي صفحه در -٢

  



  .نمائيد انتخاب را Nextگزينه  شود مي ظاهر آه اي  Wizardدر  -٣

  

  

  

 .نمائيد آليك را Nextدآمه  و نموده انتخاب را Connect to the network at my workplaceگزينه  بعد صفحه در -۴

  

  

  

  



 آليك را Nextو گزينه  نموده انتخاب را Virtual Private Network connectionگزينه  شود مي باز آه اي صفحه در -۵
 .نمائيد

  

  

  

 .وارد نمائيد خود VPNاتصال  براي دلخواهي نام Company Nameقسمت  در شود مي باز آه اي صفحه در -۶

  

  

  



  .نمائيد را وارد vpn.ee.kntu.ac.irعبارت  Host name or IP addressقسمت  در شود مي باز آه اي صفحه در -٧

  

  

  

  .نمائيد انتخاب را نظرتان مورد گزينه شود مي باز آه اي صفحه در -٨

  

  

  

  



 .نمائيد آليك را Finishدآمه  -٩

  

  
  
  

 شود مي باز آه اي صفحه نموده، در انتخاب را Network Connectionsگزينه  و رفته Control Panelبه  VPNبه  اتصال براي
 تان VPNعبور  رمز و آاربري نام و نموده آليك بلاآرده ايد د ايجاد آه اتصالي نام روي Virtual Private Networkقسمت  در
 .نمائيد آليك را Connectدآمه  و نموده وارد را

  

  

  

  



  :اتصال برقراري از سپ

 را زير عبارت My Computerدر  Addressقسمت  در Teachersو  الكترونيكي آتابهاي افزارها، نرم درايو به دسترسي براي
     :نمائيد وارد

\\192.168.4.1 

به  عبور اتصال رمز و  )شود آورده \ee_netحتمٌا  آن از قبل( آاربري نام همان شود مي ظاهر الگين براي آه اي صفحه در و
VPN نمائيد وارد را تان.  

  

 در (home)اختصاصي  يا و (allshare)مشترك  هاي درايو به دسترسي برايد داري آاربري حساب EETDدامنه  در چنانچه
  :نمائيد وارد را زير عبارت My Computerدر  Addressقسمت، 

\\192.168.101.3 

 EETD دامنه در عبورتان رمز و )شود آورده \eetdحتمٌا  آن از قبل(آاربري  نام شود مي ظاهر الگين براي آه اي صفحه در و
  .نمائيد وارد را

 فعال آن روي را Remote Desktopو  باشيد داشته را نظر مورد آامپيوتر ي IPبايد  (Remote Desktop)دور  اتصال براي
 موجود آامپيوتر آن روي آه Administrators گروه عضو )باشد داشته Passwordحتمٌا ( آاربري حساب يك با و باشيد آرده
  .نمائيد الگين آن به است

  

  :نمائيد عمل زير روش به Remote Desktopنمودن  فعال براي

 .نمائيد انتخاب را Systemگزينه  Control Panelاز  -١

  

 Allow users to connectگزينه  Remote Desktopقسمت  در Remoteتب  در شود مي باز آه اي صفحه در -٢
remotely to this computer نمائيد انتخاب را. 



  

  

 انتخاب را Accessories > Remote Desktop Connectionگزينه  Start >All Programsمنوي  از دور، اتصال برقراري براي
  .نمائيد الگين آن به مقصد، روي آامپيوتر موجود رمزعبور و آاربري نام با و نظر مورد آامپيوتر ي IPنمودن  رد وا با و نمائيد

 


