
 

 

 

 راهنمای اتصال به شبکه پیشخوان

 SINطرح 

 

 93هاُ  تْويتاسیخ تٌظین: 

 

 

 فْشست

 صفحه                                       عنوان                                                                                               

 2 ................................................................................................................ ت هْن ًکا

 Administrator ....................................................................... 2ساٌّوای فؼال ساصی کاستش 

 SSTP ....................................................................................... 6ساٌّوای ساخت کاًکشي 

 13 ........................................................................................... تشخی اص خطاّا ٍ ػلت آًْا
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  مهموکات 

 خَاّشوٌذ است لثل اص ششٍع تِ ًکات صیش تَجِ فشهاییذ:

 XP  ٍVista، تِ تاال تاشذ. ) تش سٍی ٍیٌذٍص seven(7 ) حتوا تایذ کاهپیَتش  )ٍیٌذٍص(سیستن ػاهل -1

 لاتل ًصة ًیست(.

 ًواییذ. disableسیستن خَد سا  آًتی ٍیشٍسلثل اص ششٍع،  حتوا -2

 سیستن خَد سا تٌظین ًواییذ. تاسیخ ٍ ساػتحتوا  -3

)دسصَستی کِ کاستشی  ٍاسد سیستن ػاهل خَد شَیذ. administratorحتوا تایذ تا کاستش، -4

Administrator  سا فؼال ًٌوَدُ ایذ، اتتذا تا تَجِ تِ تَضیحات صیش کاستشadministrator  سا

 SSTPکاًکشي  فؼال ًواییذ. پس اص فؼال ساصی  تا تَجِ تِ ساٌّوایی ّای صفحِ ًسثت تِ ساخت

 الذام ًواییذ.(
 

تش سٍی                          ، اتتذا هی تایست هی تاشذ Fax Modemدس صَستی کِ کاهپیَتش شوا داسای حتوا  -5

My computer  ساست کلیک کشدُ اص لسوتmanage                  Device manager         

Modems                                    ساست کلیک   Disable، لطؼِ  یاٍ  حتوا آى سا غیش فؼال ًواییذ

 سخت افضاسی خاسج ًواییذ.هَسد ًظش سا اص سیستن خَد تِ صَست 
 

 

  کاربرفعال سازی مراحل تًضیحات Administrator :در يیىذيز 

 سا اًتخاب کٌیذ. manageساست کلیک کٌیذ ٍ گضیٌِ  My computerتش سٍی  -1

 کلیک هی کٌیذ. Local Users and Groupsسٍی گضیٌِ  -2
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 دتل کلیک کٌیذ. Usersسٍی گضیٌِ  -3

 سا اًتخاب ًواییذ. Propertiesساست کلیک کشدُ ٍ گضیٌِ  administratorسٍی گضیٌِ  -4

 
 

گضیٌِ  فقط، دلت ًواییذ کِ Generalتاص هی شَد. دس لسوت  Administrator propertiesپٌجشُ  -5

Password never expires ٌِاًتخاب شذُ تاشذ. پس اص آى سٍی گضی ،Ok  ُکلیک ًوَدُ تا پٌجش

 تستِ شَد.
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 واییذ.سا اًتخاب ً Set Passwordساست کلیک کٌیذ ٍ گضیٌِ  Administratorهجذدا سٍی گضیٌِ  -6

 

 
 

 

 کلیک کٌیذ. Proceedسٍی گضیٌِ  -7
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 Confirm password، پسَسد اًتخاتی سا ٍاسد ًواییذ. ٍ دس لسوت  New passwordاص لسوت  -8

 هجذدا پسَسد سا ٍاسد کٌیذ. 

 

 
 

 کلیک کٌیذ تا پیغام صیش ًوایش دادُ شَد. Okدس ًْایت سٍی گضیٌِ  -9

 
 

 ٍاسد شَیذ. Administratorاص یَصس ًوَدُ ٍ  Restartهجذدا کاهپیَتش خَد سا  -11

 

  الذام ًواییذ. صفحِ تؼذ ی ّای، طثك ساٌّوای SSTPکاًکشي  حال هیتَاًیذ ًسثت تِ ساخت 
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  ساخت کاوکشهمراحل SSTP: 

 سا دس هحل هٌاسثی دس کاهپیَتش خَد کپی کٌیذ.  All_VPN.exeفایل   -1

 

 
 

 کلیک کٌیذ.  Extractدتل کلیک کشدُ ٍ سٍی گضیٌِ  All_VPN.exeسٍی فایل  -2
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 سا تاص کٌیذ. estelam&maliat vpnپَشِ ی   -3

 
 

 ( پَشbitِ 64یا  bit 32ی ساختِ شذ سا تاص کشدُ ٍ تا تَجِ تِ ًَع سیستن ػاهل خَد )  پَشِ -4

 vpn7 32bit   یا ٍvpn7 64bit  .سا تاص کٌیذ 

 
 

سیستن خَد  My computerتَدى ٍیٌذٍص خَد هیتَاًیذ سٍی  bit 64یا  bit 32جْت اطالع اص : ًکتِ

 رکش گشدیذُ است. system typeدس لسوت                 propertiesساست کلیک کٌیذ                  
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 سا کپی کٌیذ. hostsفایل  -5

 
 

 شَیذ.  C:\windows\system32\drivers\etcٍاسد  -6
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 سا اًتخاب کٌیذ. Copy and Replaceکشدُ ٍ گضیٌِ  etc  ،pastسا دس پَشِ  کپی شذُ  shost فایل  -7

 
 

 سا تاص کٌیذ. Certificatesپَشِ  -8

 سا اًتخاب کٌیذ. Install certificateساست کلیک کشدُ ٍ گضیٌِ  cert_export_ca_certسٍی  -9
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 کلیک کٌیذ. nextتاص هیشَد. سٍی گضیٌِ  certificate Import Wizardپٌجشُ  -11

 

کلیک   browseسا اًتخاب کٌیذ سپس سٍی  place all certificates in the following storeگضیٌِ   -11

 کٌیذ.
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 :تاص هی شَد  select certificate storeپٌجشُ  -12

 سا تیک تضًیذ.  show physical storesلسوت  -1

 سا اًتخاب کٌیذ. Local computerسا تاص کشدُ ٍ   Trusted Root Certification Authoritiesپَشِ   -2

 کلیک کٌیذ. okسپس سٍی گضیٌِ  -3

 
 

 

 ( Next             finishتستِ شَد. ) certificate Import Wizardتا اًتْا هیشٍیذ تا پٌجشُ  سا هشاحل -13

 تَجِ: پس اص طی هشاحل فَق تایذ پیغام صیش ًوایش دادُ شَد.
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سفتِ ٍ  سٍی    vpn7×64یا  All-VPN             estelam&maliat vpn            vpn7 32bitتِ پَشِ  -14

sstp-vpn.exe .دتل کلیک کٌیذ  

 

 سا کلیک کٌیذ. yesگضیٌِ  -15

 
 

 .کٌیذok شدُ ٍ سپس سا اًتخاب ک  Add a shortcut on the desktopگضیٌِ  -16
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اسسال  Username  ٍpassword سا تاص کشدُ ٍ desktopکاًکشي ساختِ شذُ سٍی صفحِ  دس اًتْا ًیض -17

 خَد سا ٍسٍد ًواییذ.تلفي ّوشاُ شذُ تِ 

 sstp username:  ss72xxxxxx                          هثال :                               

sstp password: xxxxxxxx                                                                    

 

  علت آوهابرخی از خطاها ي 
 

 SSTPخطاّای هشاّذُ شذُ دس حیي ساخت ٍ یا اتصال 

 ساُ حل سفغ خطا ػلت هشاّذُ خطا خطاّا

 Localًبَدى پَشِ 

Computer  ِ12در هرحل 

 SSTPساخت کاًکشي 

ٍارد سیستن عاهل  Administratorبا کاربر 

 ًشذُ ایذ. 

بِ بعذ(  2ابتذا طبق راٌّوا )صفحِ 

ل ًواییذ. سپس ًسبت را فعا Administratorکاربر

 کاًکشي اقذام فرهاییذ. بِ ساخت هجذد

 191کذ خطا 

Username  یاPassword  یا ٍIP  ٍارد

 شذُ صحیح ًوی باشذ 

 PPTPیا در برخی هَارد ًصب اشتباُ کاًکشي 

 SSTPبِ جای 

یا  Usernameابتذا از صحیح ٍارد کردى 

Password  .در صَرت اطویٌاى حاصل فرهاییذ

شوا تغییر یافتِ است کِ در ایي  IPاحتواال  ،اطویٌاى

جذیذ را از هخابرات تْیِ ٍ طی  IPصَرت بایستی 

 یک ًاهِ رسوی بِ کاًَى کشَری اعالم فرهاییذ.

 136ٍ  176کذ خطا 
ًوی باشذ ٍ یا  sevenسیستن عاهل)ٍیٌذٍز( 

 هی باشذ. Fax Modemکاهپیَتر شوا دارای 
 گردیذُ است.در قسوت ًکات هْن رکر 

 160کذ خط
یا ٍ ًوی باشذ  sevenسیستن عاهل)ٍیٌذٍز( 

 هی باشذ. Fax Modemکاهپیَتر شوا دارای 
 در قسوت ًکات هْن رکر گردیذُ است.

716/192  - اعوال  تٌظیوات اشتباُ در هَدم ایٌتراًت 

716/119  
جلَگیری از برقراری ارتباط تَسط دیَار آتشیي 

(firewall آًتی ٍیرٍس ) 
 آًتی ٍیرٍس خَد را غیر فعال ًواییذ.

0x20008afc 

کپی ًشذُ است ٍ  etcدر پَشِ  Hostsفایل 

از سیستن قابل  vpn.epishkhan.irآدرس 

 دسترسی ًیست.

را تکرار  SSTPساخت کاًکشي  7تا  5هراحل 

 (.9ٍ  6)صفحات  ًواییذ

0x200b0000 .تاریخ سیستن تٌظین ًویباشذ - 

0x2000808c 
 اتصال بِ شبکِ ایٌتراًت ٍعذم 

 کپی ًشذُ است.  etcدر پَشِ  Hostsیا فایل 

را تکرار  SSTPساخت کاًکشي  7تا  5هراحل 

 (.9ٍ  6ًواییذ )صفحات 

0x20028000 
Certificate  اشتباّا در قسوت دیگری

import .شذُ است 
 در اداهِ گام بِ گام تَضیح دادُ شذُ است.

0x200b0002 Certificate  بِ سیستنimport .در اداهِ گام بِ گام تَضیح دادُ شذُ است. ًشذُ است 
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   : 0x 00029000  مراحل رفع خطای     

 

 سا جستجَ کشدُ ٍ تاص کٌیذ. start             search programs and files   ،MMCلسوت  اص -1

 کٌیذ. سا تاص Add/Remove snap-in پٌجشُ              fileاص لسوت  -2

 
 

 کلیک کٌیذ. Addسٍی گضیٌِ سا اًتخاب ٍ  certificatesاص لیست سوت چپ  -3
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سا اًتخاب   Computer accountهیشَد. گضیٌِ آخش تاصای پٌجشُ  Addپس اص کلیک سٍی گضیٌِ  -4

 کٌیذ.

5- Next 
6- Finish 

 سا کلیک کٌیذ تا پٌجشُ تستِ شَد. Ok، گضیٌِ  Add/Remove snap-inدس پٌجشُ  -7

 کلیک کٌیذ. Certificates (local computer)سٍی  -8

 
 

 سا حزف کٌیذ. myca، فایل  Untrusted Certificates              Certificates  اص لسوت  -9

 
 

 SSTP( سا تثٌذیذ ٍ هجذدا ًسثت تِ اتصال Microsoft Management Console) MMCپٌجشُ   -11

 الذام ًواییذ .
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 : 0x000b0002  مراحل رفع خطای 

 .گام تِ گام اًجام دّیذ( سا 15 ٍ 14تَضیحات دس صفحات ) 0x00029000سفغ خطای  8تا  1هشاحل  -1

 

 ساست کلیک کٌیذ.  Certificates سٍی Trusted Root Certification Authorities  اص لسوت -2

 سا اًتخاب کٌیذ. All tasks              importگضیٌِ 

 
 

 تاص هی شَد: Certificate Import Wizardپٌجشُ  -3

 
- Next 
- Browse  

                                                                         vpn7×64یا  All-VPN            estelam&maliat vpn            vpn7 32bitاص لسوت  -

Certificates           فایل ،"" cert_export_ca_cert   ٌِسا اًتخاب ًوَدُ ٍ سٍی گضی

Open .کلیک کٌیذ  

- Next  
- Next  
- Finish  

 ًوایش دادُ شَد. The import Was successful پس اص طی هشاحل فَق تایذ پیغام  -

 

 SSTP( سا تثٌذیذ ٍ هجذدا ًسثت تِ اتصال Microsoft Management Console) MMCپٌجشُ  -4

 .الذام ًواییذ


