به نام خدا
راهنمای اتصال به  VPNدر سیستم عامل مک ) (MACاز طریق L2TP
در ابتدا دقت نمایید که تنظیمات  IP، Gatewayو  DNSبه صورت پیشفرض و اتوماتیک میباشد .چنانچه در این زمینه دانش کافی
ندارید لطف ا تنظیمات آنها را تغییر ندهید .اطمینان حاصل نمایید که از طریق بیسیم و یا کابل شبکه ،به شبکه دانشگاه متصل
هستید .همانند شکل زیر بر روی گزینه اتصال به شبکه ) (Network Connectionکلیک نمایید.

اتصال به شبکه

تنظیم اتصالت شبکه

در منوی باز شده گزینه تنظیم اتصالت شبکه ) ( Open Network Preferencesرا انتخاب نمایید .در پنجره جدید اطمینان حاصل
نمایید که وضعیت اتصال به شبکه در حالت  connectedاست .سپس بر روی دکمه  +کلیک نمایید:

وضعیت شبکه

اضافه کردن شبکه

در اینجا گزینه  Interfaceرا بر روی  VPNتنظیم نمایید:

سپس  VPN Typeرا بر روی  L2TPتنظیم نمایید و یک نام برای بخش  Service Nameانتخاب کنید و بر روی  Createکلیک کنید:

 vpn.basu.ac.irتنظیم نمایید .نام کاربری اتصال به  VPNرا در بخش  Account Nameوارد
در پنجره بعدی  Service Addressرا با intvpn.sbu.ac.ir
کنید .سپس بر روی گزینه  Authentication Settingsکلیک نمایید:

vpn.basu.ac.ir

 12345را وارد نمایید و بر روی گزینه
در اینجا رمز عبور اتصال به  VPNرا وارد نمایید .در کادر  Shared Secretمقدار  SBUبا حروف بزرگ
 OKکلیک کنید:

12345

با بازگشت به منوی قبل بر روی گزینه  Advancedکلیک نمایید:

vpn.basu.ac.ir

در منوی باز شده تیک گزینه  Send all traffic over VPN connectionرا بزنید و بر روی دکمه  OKکلیک نمایید:

با بازگشت به منوی قبل بر روی گزینه  Applyکلیک نمایید تا تنظیمات ایجاد شده ذخیره شوند .اکنون با کلیک بر روی دکمه
 Connectاتصال ایجاد شده را آزمایش نمایید:

vpn.basu.ac.ir

چنانچه همه تنظیمات بطور صحیح انجام شده باشند شما پنجره زیر را خواهید دید:

vpn.basu.ac.ir

در این حالت گزینه کنار اتصال به شبکه ،مدت زمان سپری شده از اتصال به  VPNرا به شما نمایش میدهد:

از این گزینه میتوانید برای اتصال و قطع اتصال  VPNاستفاده نمایید:

