راهنمای نصة سرویس  Ciscoدر iPhone & I pad
 -1جْت اتصال ٍ استفادُ از سرٍیس سیسکَ ترٍی آیفَى ٍ آیپذ ًیاز است کِ اتتذا ترًاهِ  AnyConnectرا از تخص
 Apple Storeداًلَد ٍ ًصة ًواییذ ٍ سپس هطاتق آهَزش زیر عول ًواییذ.

توجه :

تِ دلیل اعوال هحذٍدیت  Apple Storeترای کارتراى داخل ایراى هوکي است ٌّگام ٍرٍد تِ اپل استَر یک صفحِ سفیذ هطاّذُ

ًواییذ کِ در ایٌصَرت ًیاز است تیي  5تا  15دقیقِ صثر کٌیذ تا اپل استَر کاهل تاز ضَد پس از آى هحذٍدیتی ترای داًلَد ًخَاّذ تَد

 -2ترًاهِ را اجرا کردُ ٍ یک ًام ترای کاًکطي تِ دلخَاُ اًتخاب ٍ سپس در  ،server addressآدرس سرٍر را کِ در
صفحِ داًلَد ٍ آهَزش قرار دادُ ضذُ است را ٍارد ًواییذ ،در آخر کاًکطي را ً saveواییذ.
 -3پس از  saveکردى  ،جْت اتصال  ،کاًکطي ساختِ ضذُ را اًتخاب کرد ( تیک رٍی کاًکطي فعال ضَد) سپسس کاًکت
ضَیذ.

 -4چٌاًچِ تا کاًکت کردى هطاتق تصَیر تا پیغام زیر هَاجِ ضذیذٍ،ارد تخص  settingضذُ (در آیفَت در پاییي ترًاهِ ٍ
در آیپذ سوت راست ترًاهِ قرار دارد) ٍ گسیٌِ  Block Untrusted VPNرا offکٌیذ تا تعذ از ایي تا ایي پیغام هَاجِ
ًطَیذ.

 -5ایٌک هجذد کاًکت را زدُ ٍ هٌتظر اتصال کالیٌت تِ سرٍر هی ضَین .در ایي تخص تعذ از اتصال ً ،ام کارتری ٍ رهسی کِ
در زهاى سفارش دریافت ضذُ است را ٍارد کردُ ٍ سپس  connectرا کلیک کردُ ٍ در صَرت هطاّذُ پیغام
 ، Untrusted VPN Serveگسیٌِ  Continueرا کلیک کردُ ٍ هٌتظر تواًیذ تا اتصال ترقرار گردد.

 -6چٌاًچِ ًام کارتری ٍ رهس را درست ٍارد کردُ ٍ یا اعتثار ضوا توام ًطذُ تاضذ  ،اتصال ضوا تا هَفقیت اًجام ٍ آیکَى
 VPNدر تاالی صفحِ فعال هیگردد.

توجه مهم  :نرم افسارهای سیسکو ته گونه ای ساخته شذه انذ که تا هر تار کانکت شذن از شما رمس سرویس را می
خواهذ.تا توجه ته اینکه رمس هایی که پس از خریذ از ما دریافت میکنیذ ته صورت پیچیذه (مثال  )71onQdSk17است
و وارد کردن یا حفظ کردن آن سخت است پیشنهاد میشود  :از تخش مذیریت سرویس (مذیریت اعتثار و تغییر رمس)
رمس خود را تغییر و رمس ساده تری را انتخاب نماییذ .

