راٌُوای ًصة  OPENVPNاستاًذارد ترای ویٌذوز
ایه راٌىما را با دقت َ قذم بً قذم دوبال کىیذ در غیر ایىصُرت قادر بً استفادي از سرَیس وخُاٌیذ بُد َ ٌیچ
مسَُلیتی متُجً ما وخُاٌذ بُد.
اگر پس از اوجام تمام مراحل مُفق بً استفادي از سرَیس  VPNوشذیذ  ،سرَیسٍای دیگر را امتحان کىیذ.
ترای ًصة سرویس  OPENVPNاستاًذارد اتتذا تایذ ترًاهَ هخصوص آى را تر روی سیستن خود داًلود و ًصة کٌیذ.
چٌاًچَ از ویٌذوز  23تیتی استفادٍ هی کٌیذ ایي فایل را دریافت کٌیذ : openvpn-install-2.3.2-I003-i686.exe
چٌاًچَ از ویٌذوز  46تیتی استفادٍ هی کٌیذ ایي فایل را دریافت کٌیذ : openvpn-install-2.3.2-I003-x86_64.exe
هراحل ًصة ً OPENVPNیاز تَ توضیح خاصی ًذارد و تسیار سادٍ هی تاشذ .در ٌُگام ًصة ُیچ تغییری در تٌظیوات پیش فرض
OPENVPNایجاد ًکٌیذ و فقط هراحل را دًثال کٌیذ .پس از ًصة کاهل  OPENVPNدر صورت ًیاز کاهپیوتر خود را یک تار توت کٌیذ.
پس از ًصة ترًاهَ اصلی تایذ تٌظیوات آى را داًلود کٌیذ و پس از  unzipکردى در پوشَ تٌظیوات  OPENVPNقرار دُیذ تا تتواًیذ تا
استفادٍ از آى وصل شویذ.
لیٌک دریافت فایل تٌظیوات : server.zip
پس از دریافت فایل آى را از حالت فشردٍ خارج کٌیذ و فایل  server.ovpnرا استخراج کٌیذ و هطاتق شکل زیر آى را در
پوشَ  C:\Program Files\OpenVPN\configقرار دُیذ.

سپس ترًاهَ  OpenVPN GUIرا کَ تر روی دسکتاپ قرار دارد اجرا کٌیذ .تا آیکوى ترًاهَ در  System Trayظاُر شود .سپس تر
روی آیکوى ظاُر شذٍ کلیک راست کٌیذ و گسیٌَ  Connectرا هطاتق شکل زیر اًتخاب کٌیذ:

اگر تواهی هراحل ًصة  OPENVPNرا درست اًجام دادٍ تاشیذ  ،پس از هذتی پٌجرٍ زیر ًوایش دادٍ هی شود:

ًام کارتری و رهس عثور خود را وارد کٌیذ و تر روی کلیذ  OKکلیک کٌیذ.
پس از کلیک تر روی دکوَ  OKتَ آیکوى ترًاهَ  OPENVPNدر  Trayدر پاییي سوت راست صفحَ دقت کٌیذ کَ پس از هذتی از
رًگ زرد تَ رًگ سثس در هی آیذ.

رًگ سثس ًشاًگر ارتثاط کاهل و هوفقیت آهیس هی تاشذ.

