راهنمای راه اندازی  VPN SSLبرای دسترسی به مجالت الکترونيکی

بخش اول -نصب نرم افزار CrSSL
بخش دوم -اعمال تنظیمات و اجرای نرم افزار
بخش سوم -رفع خطای نصب در برخی ویندوزها

بخش اول -نصب نرم افزار CrSSL
از آدرس ftp://ftp.zums.ac.ir

پوشه VPN-CrSSL

را دانلود کنید .این پوشه حاوی فایل

 clientbundle.tgzو فایل اجرایی  CrSSL_v1.3.1.10_Windows.exeمی باشد .فایل اجرایی را با دابل
کلیک اجرا نمایید و مراحل نصب را با توجه به تصاویر زیر پیگیری کنید.

با کلیک گزینه  installنصب نرم افزار آغاز می شود .درحین نصب اگر پیغامی درمورد نصب TAP-Windows
 adapterظاهر شد (همانند شکل زیر) حتما تایید کنید.

اگر در حین نصب با خطای نصب  TAP-Win32و یا خطای زیر مواجه شدید به بخش سوم این راهنما مراجعه
فرمایید .این خطا احتماال در ویندوزهای  8به بعد رخ می دهد.

بخش دوم -اعمال تنظیمات و اجرای نرم افزار
پس از تکمیل مراحل نصب ،آیکن نرم افزار در گوشه پایین سمت راست مانیتور ظاهر می شود( .مانند شکل زیر)

روی آن کلیک راست کرده و گزینه  Import Configurationرا انتخاب می کنیم.

پنجره زیر ظاهر می شود .با کلیک روی گزینه ( ...همانند شکل زیر) فایل  clientbundle.tgzرا که همراه برنامه
 CrSSLدانلود شده بود انتخاب و  Importمی کنیم .اگر عملیات  Importدرست انجام شود پیغام Successfully
دریافت خواهید نمود.

به این ترتیب تنظیمات الزم روی نرم افزار اعمال می شود .حال برای برقراری ارتباط کافیست روی آیکن نرم افزار
دابل کلیک کنید و نام کاربری و رمز عبور خود (همان اکانت اینترنت سایبروم که در دانشگاه استفاده می شود) را وارد
کرده و  Loginنمایید.

درصورت برقراری کامل ارتباط آیکن نرم افزار از حالت خاکستری خارج می شود( .مانند شکل زیر)

به این ترتیب شما ارتباطی بین سیستم خود و شبکه دانشگاه برقرار نموده اید .حال با استفاده از لینک های موجود
در آدرس  diglib.zums.ac.irمی توانید از مجالت الکترونیکی استفاده کنید.

بخش سوم -رفع خطای نصب در برخی ویندوزها
در هنگام نصب نرم افزار در برخی از ویندوزها بخصوص ویندوزهای  8به باال ممکن است با خطای نصب درایور TAP-
 Win32و یا وجود یه نسخه ی قدیمی تر نرم افزار در سیستم مواجه شوید .برای رفع این گونه خطاها از روش زیر
استفاده کنید.
با استفاده از کلیدهای  windows+cمنوی سمت راست ویندوز را ظاهر کنید .ابتدا روی گزینه  Settingsو سپس
گزینه  Powerرا کلیک کنید.

در حالیکه دکمه  Shiftسمت چپ صفحه کلید را پایین نگه داشته اید گزینه  Restartرا کلیک کنید.

پنجره زیر ظاهر می شود .گزینه  Troubleshootرا انتخاب کنید .در پنجره بعدی  Startup Settingsرا انتخاب
کنید .و در نهایت روی  restartکلیک کنید .سیستم ریست می شود.

پس از بوت شدن سیستم ،پنجره ” “Advanced Boot Optionsظاهر می شود( .مانند شکل زیر)

گزینه “ ”Disable Driver Signature Enforcementرا انتخاب کنید و  Enterرا کلیک کنید.

سیستم بصورت عادی بوت می شود .حال مانند بخش اول این راهنما نرم افزار را مجددا نصب کنید.

موفق باشید

