تسوِ تعالی

لطفا دقت کٌیذ کِ تزای ًظة تزًاهِ فایل هتٌاسة تا ٍیٌذٍس خَد را تزای ًظة اًتخاب ًوائیذ .فایل
" "winxp win7 vista 32bit.exeهخظَص ٍیٌذٍسّای  23تیتی ٍ فایل " "win7 vista 64bit.exe
هخظَص ٍیٌذٍس ّای  46تیتی است.
تزای تشخیض  23یا  46تیتی تَدى ٍیٌذٍس (ٍ ٍ 7یستا) تایذ رٍی " "computerکلیک راست کزدُ ٍ
" "propertiesرا اًتخاب ًوائیذ در طفحِ ای کِ تاس هی شَد درقسوت " ًَ "system typeع سیستن ( 23یا
 46تیت) هشخض شذُ است .در ٍیٌذٍس  XPتز رٍی" "My computerکلیک راست کزدُ در طفحِ ای کِ تاس
هی شَد اگز ٍیٌذٍس  46تیتی تاشذ عثارت " "64-bit operating systemقاتل هشاّذُ است در غیز ایٌظَرت
ٍیٌذٍس  23تیتی است.
تزا ی ًظة تزًاهِ هزاحل سیز را دًثال کٌیذ:

 .1فایل ًظة تزًاهِ را کِ تِ ٍسیلِ ایویل

فایل ًظة تزًاهِ را تاس کٌیذ

دریافت کزدُ ایذ را تاس کٌیذ.
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ًکتِ :در ٍیٌذٍس  7در طَرتی کِ خطای سیز را هشاّذُ ًوَدیذ ٍیٌذٍس شوا  46تیتی است ٍ تزًاهِ ًظة ًخَاّذ شذ.

 .3گشیٌِ  yesرا اًتخاب کٌیذ.

ًکتِ :اگز در ایي هزحلِ در ٍیٌذٍس  XPتا اًتخاب  OKخطای سیز را هشاّذُ ًوَدیذ ٍیٌذٍس شوا  46تیتی است ٍ تزًاهِ
ًظة ًخَاّذ شذ.
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 .2در ایي هزحلِ  OKرا اًتخاب ًواییذ.

تا اًتخاب ایي گشیٌِ هیاًثزی اس
تزًاهِ (کاًکشي) رٍی desktop
ایجاد هی شَد

تَجِ فزهاییذ در طَرتی کِ در ایي هزحلِ تیک هزتَط تِ  desktopرا حذف ًکزدُ تاشیذ کاًکشي تزًاهِ تِ طَرت سیز
رٍی  desktopقزار هی گیزد.
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 .6در ایي هزحلِ پٌجزُ سیز ظاّز هی گزدد کِ تایذ ًام کارتزی ٍ رهش عثَر خَد را ٍارد ًوَدُ ٍ سپس رٍی connect
کلیک کٌیذ( .تَجِ داشتِ تاشیذ قثل اس اًتخاب  connectحتواً تایذ تِ ایٌتزًت هتظل تاشیذ).

ًام کارتزی ٍ رهش
عثَر دریافتی خَد را
در ایي قسوت ٍارد
ًوائیذ

تعذ اس کلیک تز رٍی " "Connectدر طَرتی کِ خطایی رخ ًذّذ ( لیست خطا ّای ( )Errorرایج در
فایلی جذاگاًِ در اختیارتاى قزار خَاّذ گزفت) شوا تِ ساهاًِ  VPNداًشگاُ علَم پششکی کزهاًشاُ هتظل
هی شَیذ.

تعذ اس اتظال تزای اطویٌاى اس طحت اتظال شوا هی تَاًذ اس طزیق تزًاهِ "ٍ "Internet Explorerارد
سایت :
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 Http://www.whatismyip.comشَیذ ٍ در قسوتی کِ در شکل سیز ًشاى دادُ شذُ است  IPداًشگاُ
را هشاّذُ ًوائیذ IP .تایذ  217.219.214.40تاشذ.
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تعذ اس حظَل اطویٌاى اس اتظال هی تَاًیذ ٍارد ٍب سایت داًشگاُ ( )Http://www.kums.ac.irشذُ ٍ اس
طزیق لیٌک هزتَط تِ کتاتخاًِ دیجیتال ٍارد ٍب سایت هزتَطِ شذُ ٍ اس هٌاتع آى تْزُ جست.
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در سایت کتاتخاًِ دیجیتال فایل آهَسشی هزتَط تِ استفادُ اس هٌاتع هَجَد در سایت قزار دادُ شذُ است
کِ در اختیار شوا قزار خَاّذ گزفت.

در طَرت داشتي ّزگًَِ سَال تا ایویل  vpn@kums.ac.irدر تواس تاشیذ.
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