لیست کبهل ذطبّبی : vpn
 .066اگز سیستن زر حبل ضوبرُ گیزی ثبضس ٍ زٍثبرُ ضوبرُ گیزی ًوبییس ایي ذطب ًوبیص زازُ هی ضَز .
 . 066راُ اًساس  Portثی اػتجبر هی ثبضس .
ّ Port . 066ن اکٌَى ثبس هی ثبضس ثزای ثستِ ضسى آى ثبیس کبهپیَتز را هجسزا راُ اًساسی ًوَز.
 . 066ثبفز ضوبرُ گیزی ثیص اس حس کَچک است .
 . 066اطالػبت ًبزرستی هطرع ضسُ است .
ً . 066وی تَاًس اطالػبت  Portرا تؼییي کٌس .
 Port . 060ضٌبسبیی ًوی ضَز .
 . 066ثجت ٍقبیغ هزثَط ثِ هَزم ثی اػتجبر هی ثبضس .
 . 066راُ اًساس هَزم ًػت ًطسُ است .
ًَ . 066ع راُ اًساس هَزم ضٌبسبیی ًطسُ است .
 . 066ثبفز ًسارز .
 . 066اطالػبت هسیز یبثی غیز قبثل زستزس هی ثبضس .
 . 066هسیز زرست را ًوی تَاًس پیسا ًوبیس .
 . 066فطززُ سبسی ثی اػتجبری اًتربة ضسُ است .
 . 066سزریشی ثبفز .

 Port . 066پیسا ًطسُ است .
 . 060یک زرذَاست ًبّوشهبى زر جزیبى هی ثبضس .
 Port . 066یب زستگبُ ّن اکٌَى قطغ هی ثبضس .
 Port . 066ثبس ًوی ضَزٍ ( .قتی رخ هی زّس کِ یک ثزًبهِ اس  Portاستفبزُ کٌس ).
 Port . 066قطغ هی ثبضس (ٍقتی رخ هی زّس کِ یک ثزًبهِ اس  Portاستفبزُ کٌس).
ّ . 066یچ ًقطِ پبیبًی ٍجَز ًسارز .
ً . 066وی تَاًس فبیل زفتز راٌّوبی تلفي را ثبس ًوبیس .
 . 066فبیل زفتز تلفي را ًوی تَاًس ثبرگذاری ًوبیس .
ً . 066وی تَاًس ٍرٍزی زفتز راٌّوبی تلفي را ثیبثس .
ً . 066وی تَاى رٍی فبیل زفتز راٌّوبی تلفي ًَضت .
 . 066اطالػبت ثی اسبسی زر زفتز راٌّوبی تلفي هطبّسُ هی ضَز .
 . 060رضتِ را ًوی تَاًس ثبرگذاری کٌس .
 . 066کلیس را ًوی تَاًس ثیبثس .
 Port . 066قطغ ضس .
 Port . 066ثَسیلِ زستگبُ راُ زٍر قطغ هی ضَز( .زرست ًجَزى راُ اًساس هَزم ثب ثزًبهِ ارتجبطی).

 Port . 066ثِ زلیل اس کبرافتبزگی سرت افشار قطغ هی ضَز .
 Port . 066تَسط کبرثز قطغ ضس .
 . 066اًساسُ سبذتبر زازُ اضتجبُ هی ثبضس .
ّ Port . 066ن اکٌَى هَرز استفبزُ هی ثبضس ٍ ثزای  Access Dial-up Remoteپیکز ثٌسی ًطسُ است (راُ اًساس
زرستی ثز رٍی هَزم ضٌبذتِ ًطسُ است) .
ً . 066وی تَاًس کبهپیَتز ضوب را رٍی ضجکِ راُ زٍر ثجت ًوبیس .
 . 066ذطب هطرع ًطسُ است .
 . 060زستگبُ اضتجبّی ثِ  Portثستِ ضسُ است .
 . 066رضتِ ( ً ) stringوی تَاًس تغییز یبثس .
 . 066سهبى زرذَاست ثِ پبیبى رسیسُ است .
 . 066ضجکِ ًبّوشهبى قبثل زستزس ًیست .
 . 066ذطبی  NetBIOSرخ زازُ است .
 . 066سزٍر ًوی تَاًس هٌبثغ  NetBIOSهَرز ًیبس ثزای پطتیجبًی سزٍیس گیزًسُ را ثسّس .
 . 066یکی اس اسبهی  NetBIOSضوب ّن اکٌَى رٍی ضجکِ راُ زٍر ثجت هی گززز  ( ،زٍ کبهپیَتز هی ذَاٌّس ثب یک اسن
ٍارز ضًَس ) .
 Dial-up adaptor . 066زر قسوت ٍ networkیٌسٍس ٍجَز ًسارز .
 . 066ضوب  popusپیغبم ضجکِ را زریبفت ًرَاّیس کزز .

 Authentication . 066زاذلی اضکبل پیسا کززُ است.
 . 060حسبة زر ایي هَقغ رٍس اهکبى ٍ log onجَز ًسارز .
 . 066حسبة قطغ هی ثبضس .
 . 066اػتجبر  passwordتوبم ضسُ است .
 . 066حسبة اجبسُ  Remote Accessرا ( زستیبثی راُ زٍر ) را ًسارز  ( .ثِ ًبم ٍ کلوِ ػجَر اجبسُ  dial-upزازُ
ًطسُ است ) .
 . 066سزٍر  ( Remote Accessزستیبثی راُ زٍر ) پبسد ًوی زّس .
 . 066هَزم ضوب ( یب سبیز زستگبّْبی اتػبل زٌّسُ ) ذطبیی را گشارش کززُ است  ( .ذطب اس طزف هَزم ثَزُ است ) .
 . 066پبسد ًب هطرػی اس زستگبُ زریبفت هی گززز .
( Macro . 066زستَرالؼول کالى) .هبکزٍ ذَاستِ ضسُ تَسط راُ اًساس زر لیست فبیل  INF.هَجَز ًوی ثبضس .
 . 066یک فزهبى یب یک پبسد زر قسوت  INF.زستگبُ ثِ یک هبکزٍ ًبهطرع اضبرُ هی ًوبیس .
 . 066زستَر الؼول (پیغبم) زر قسوت فبیل  INF.زستگبُ هطبّسُ ًوی ضَز .
 . 060زستَرالؼول (هبکزٍ) ( )default offزر فبیل  INF.زستگبُ ضبهل یک زستَر الؼول ًبهطرع هی ثبضس .
 . 066فبیل  INF.زستگبُ ًوی تَاًس ثبس ضَز .
 . 066اسن زستگبُ زر فبیل  INF.زستگبُ یب زر فبیل  INI.رسبًِ ثیص اس حس طَالًی هی ثبضس .
 . 066فبیل  INI.رسبًِ ثِ ًبم ًبضٌبذتِ یک زستگبُ اضبرُ هی ًوبیس .

 . 006فبیل  INI.رسبًِ ثزای ایي فزهبى پبسری را ًسارز .
 . 006فبیل  INF.زستگبُ فزهبى را اس زست زازُ است .
 . 006تالش ثزای قزار زازى یک هبکزٍ لیست ًطسُ زر قسوت فبیل  INF.غَرت ًگزفتِ است.
 . 006فبیل  INI.رسبًِ ثِ ًَع ًبضٌبذتِ یک زستگبُ اضبرُ هی ًوبیس .
ً . 006وی تَاًس ثِ حبفظِ اذتػبظ زّس .
 Port . 006ثزای ( Remote Accessزستیبثی راُ زٍر) پیکز ثٌسی ًطسُ است.
 . 000هَزم ضوب (یبسبیز زستگبّْبی اتػبل زٌّسُ) زر حبل حبضز کبر ًوی کٌٌس .
 . 006فبیل  INI.رسبًِ را ًوی تَاًس ثرَاًس .
 . 006اتػبل اس ثیي رفتِ است .
 . 006پبراهتز ثِ کبر ثززُ ضسُ زر فبیل  INI.رسبًِ ثی اػتجبر هی ثبضس .
ً . 066وی تَاًس ًبم ثرص را اس رٍی فبیل  INI.رسبًِ ثرَاًس .
ً . 066وی تَاًس ًَع زستگبُ را اس رٍی فبیل  INI.رسبًِ ثرَاًس .
ً . 066وی تَاًس ًبم زستگبُ را اس رٍی فبیل  INI.رسبًِ ثرَاًس .
ً . 066وی تَاًس کبرثز را اس رٍی فبیل  INI.رسبًِ ثرَاًس .
ً . 066وی تَاًس ثیطتزیي حس اتػبل  BPSرا اس رٍی فبیل  INI.رسبًِ ثرَاًس .

ً . 066وی تَاًس ثیطتزیي حس  BPSحبهل را اس رٍی فبیل  INI.رسبًِ ثرَاًس .
 . 060ذط اضغبل هی ثبضس .
 . 066ضرع ثِ جبی هَزم پبسد هی زّس .
 . 066پبسری ٍجَز ًسارز .
ً . 066وی تَاًس ػبهل را پیسا ًوبیس .
 . 066ذط تلفي ٍغل ًیست .
 . 066یک ذطبی کلی تَسط زستگبُ گشارش هی ضَز .
 Writing section name . 066زچبر هطکل هی ثبضس .
 Writing device type . 066ثب هطکل رٍثزٍ ضسُ است .
 writing device name .684066ثب هطکل رٍثزٍ هی ثبضس .
 Writing maxconnectbps . 066هطکل زارز .
 Writing maxcarrierBPS . 060زچبر هطکل هی ثبضس .
 Writing usage . 066ثب هطکل هَاجِ است .
 Writing default off . 066زچبر هطکل هی ثبضس .
 Reading default off . 066ثب هطکل هَاجِ است .
 . 066فبیل  INIذبلی ست .

 . 066زستزسی غَرت ًوی پذیزز سیزا ًبم کبرثزی ٍ کلوِ ػجَر ثی اػتجبر هی ثبضس .
 . 066سرت افشار زر زرگبُ یب زستگبُ هتػل ضسُ اس کبر افتبزُ است .
 Binary macro . 066ثب هطکل هَاجِ هی ثبضس .
 . 066ذطبی  DCBیبفت ًطس .
 . 066هبضیي ّبی گفتگَ آهبزُ ًیستٌس .
 . 060راُ اًساسی هبضیي ّبی گفتگَ ثب هطکل رٍثزٍ هی ثبضس .
 Partial response looping . 066ثب هطکل رٍثزٍ هی ثبضس .
 . 066پبسد ًبم کلیسی زر فبیل  . INFزستگبُ  ،زر فزهت هَرز ًظز ًوی ثبضس .
 . 066پبسد زستگبُ ثبػث سز ریشی ثبفز ضسُ است .
 . 666فزهبى هتػل ثِ فبیل  . INFزستگبُ ثیص اس حس طَالًی هی ثبضس .
 . 666زستگبُ ثِ یک هیشاى  BPSپطتیجبًی ًطسُ تَسط گززاًٌسُ  comتغییز هی یبثس .
 . 666پبسد زستگبُ زریبفت هی گززز سهبًی کِ ّیچکس اًتظبر ًسارز .
 . 666زر فؼبلیت کًٌَی هطکلی ایجبز ضسُ است .
 . 666ضوبرُ اضتجبُ . callback
 . 666هطکل . invalid auth state

 Invalid auth state . 660زچبر هطکل هی ثبضس .
 . 666ػالهت ذطبیبة x. 25 .
 . 666اػتجبر حسبة توبم ضسُ است .
 . 666تغییز پسَرز رٍی زاهیي ثب هطکل رٍثزٍ هی ثبضس .
 . 666زر سهبى ارتجبط ثب هَزم ضوب ذطبّبی سزی یص اس حس اضجبع ضسُ هطبّسُ هی گززز.
 Rasman initialization . 666غَرت ًوی گیزز گشارش ػولکزز را چک کٌیس
 . 666زرگبُ  Biplexزر حبل اجزا هی ثبضس  .چٌس ثبًیِ هٌتظز ضَیس ٍ هجسزا ضوبرُ ثگیزیس .
 . 666هسیزّبی  ISDNفؼبل زر ذط اغلی قطغ هی ثبضس .
 . 666کبًبل ّبی  ISDNکبفی ثزای ایجبز توبس تلفٌی زر زستزس ًوی ثبضٌس .
 . 666ثِ زلیل کیفیت ضؼیف ذط تلفي ذطبّبی فزاٍاًی رخ هی زّس .
 . 660پیکز ثٌسی  remote access IPغیز قبثل استفبزُ هی ثبضس .
 . 666آزرسْبی  IPزر ٍ static pool remote access IPجَز ًسارز .
 . 666هْلت ثز قزاری توبس  PPPپبیبى پذیزفتِ است .
 PPP . 666تَسط زستگبُ راُ زٍر پبیبى هی یبثس .
 . 666پزٍتکل ّبی کٌتزل pppپیکز ثٌسی ًطسُ اًس .
ّ . 666وتبی  PPPپبسد ًوی زّس .

 . 666ثستِ PPPثی اػتجبر هی ثبضس .
 . 666ضوبرُ تلفي اس جولِ پیطًَس ٍ پسًَس ثیص اس حس طَال ًی هی ثبضس .
 . 666پزٍتکل ًIPXوی تَاًس ثز رٍی زرگبُ ً dial –outوبیس سیزا کبهپیَتز یک هسیز گززاى  IPXهی ثبضس .
ً IPX . 666وی تَاًس رٍی ( portزرگبُ)  dial – inضَز سیزا هسیز گززاى ً IPXػت ًطسُ است .
 . 660پزٍتکل ً IPXوی تَاًس ثزای  ، dial – outرٍی ثیص اس یک زرگبُ زر یک سهبى استفبزُ ضَز .
ً . 666وی تَاى ثِ فبیل  TCPCFG . DLLزست یبفت .
ً . 666وی تَاًس آزاپتَر  IPهتػل ثِ  remote accessرا پیسا کٌس .
 SLIP . 666استفبزُ ًوی ضَز هگز ایٌکِ پزٍتکل ً IPػت ضَز .
 . 666ثجت کبهپیَتز کبهل ًوی ثبضس .
 . 666پزٍتکل پیکز ثٌسی ًوی ضَز .
 . 666تَافق ثیي  PPPغَرت ًگزفتِ است .
 . 666پزٍتکل کٌتزل  PPPثزای پزٍتکل ایي ضجکِ  ،زر سزٍر هَجَز ًوی ثبضس .
 . 666پزٍتکل کٌتزل لیٌک  PPPذبتوِ یبفتِ است .
 . 666آزرس هَرز ًیبس تَسط سزٍر رز هی ضَز .
 . 660کبهپیَتز راُ زٍر پزٍتکل کٌتزل را هتَقف هی ًوبیس .

ً . 666قطِ ثزگطت (  ) LOOPBACK DETECTEDضٌبسبیی ضس .
 . 666سزٍر آزرس را هطرع ًوی کٌس .
 . 666سزٍر راُ زٍر ًوی تَاًس اس پسَرز ٍ ENCRYPTEDیٌسٍس  NTاستفبزُ ًوبیس.
 . 666زستگبُ ّبی  TAPIکِ ثزای  remote accessپیکز ثٌسی هی گززًس ثِ طَر غحیح ًػت ٍ آهبزُ ًطسُ اًس .
 . 666کبهپیَتز هحلی اس  encryptionپطتیجبًی ًوی ًوبیس .
 . 666سزٍر راُ زٍر اس  encryptionپطتیجبًی ًوی ًوبیس .
 . 666سزٍر راُ زٍر ثِ ً encryptionیبس زارز .
ً . 666وی تَاًس ضوبرُ ضجکِ  IPXرا استفبزُ ًوبیس کِ تَسط سزٍر راُ زٍر زر ًظز گزفتِ ضسُ است گشارش ٍقبیغ را ثبس
ثیٌی ًوبییس .
 . 666یک فبیل هْن ٍ ضزٍری آسیت زیسُ است  Dial – up networking .را هجسزا ًػت ًوبییس .
 . 666ضوبرُ  callbackضبهل یک کبراکتز ثی اػتجبر هی ثبضس  .کبراکتزّبی سیز فقط هجبس زاًستِ هی ضًَس Space, T, :
6 .@ , - ,),( ,P, Wتب. 6
 . 666زر سهبى پز زاسش  scriptیک ذطبی ًحَی غَرت هی گیزز .
 . 666اتػبل ًوی تَاًس قطغ ضَز سیزا تَسط هسیز گززاى چٌس پزٍتکلی ایجبز ضسُ است .
 . 666سیستن قبزر ثِ یبفتي  bundleچٌس اًػبلی ًوی ثبضس .
 . 666سیستن قبزر ثِ اجزای ضوبرُ گیز ی ذَزکبر ًوی ثبضس سیزا ایي ٍرٍزی یک ضوبرُ گیز ػبزی را زارز .
 . 660ایي اتػبل ّن اکٌَى زر ضوبرُ گیزی هی ثبضس .

 . 666ذسهبت زستیبثی راُ زٍر ذَز ثِ ذَز آغبس ًوی ضًَس اطال ػبت ثیطتزی زر گشارش ٍقبیغ زر اذتیبر ضوب قزار هی
گیزز .
 . 666اضتزاک اتػبل ایٌتزًت ّن اکٌَى رٍی ایي اتػبل هیسز هی گززز .
 . 606زر سهبى فزاّن آٍری اهکبًبت هسیز یبثی  ،ایي ذطب رخ هی زّس .
 . 606زر سهبى فزاّن ضسى اضتزاک اتػبل ایٌتزًت ثزای ایي اتػبل ایي ذطب ایجبز هی گززز.
 . 606اضتزاک اتػبل ایٌتزًت فؼبل ًوی ثبضس  .زٍ اتػبل  ٍ LANیب ثیطتز ثِ ػالٍُ اتػبلی کِ ثب ایي ّLANب هطتزک
ضسُ است ٍجَز زارز .
 . 606زستگبُ کبرت ذَاى ً smartcardػت ًیست .
 . 606اضتزاک اتػبل ایٌتزًت هیسز ًوی ثبضس  .اتػبل  LANثب آزرس  IPزر حبل حبضز پیکز ثٌسی هی ضَز کِ ثزای
آزرس گذاری اتَهبتیک  IPهَرز ًیبس هی ثبضس .
 . 600سیستن ًوی تَاًس ّیچ گَاّی ای را ثیبثس .
 . 606اضتزاک اتػبل ایٌتزًت هیسز ًوی گززز اتػبل  LANثز رٍی ضجکِ ضرػی اًتربة هی گززز کِ ثیص اس یک آزرس
 IPرا پیکز ثٌسی کززُ است  .اتػبل LANرا ثب یک آزرس IPهجشا  ،هجسزا پیکز ثٌسی ًوبییس قجل اس ایٌکِ اضتزاک اتػبل
ایٌتزًت غَرت گیزز .
 . 606ثِ زلیل رهش زار ًکززى زازُ ّب اتػبل غَرت ًوی پذیزز .
 . 606هقػس هطرػی قبثل زست یبثی ًوی ثبضس .
 . 666زستگبُ راُ زٍر تال ش ثزای ایجبز اتػبل را ًوی پذیزز .
 . 666اقساهبت اتػبل غَرت ًوی گیزز سیزا ضجکِ اضغبل هی ثبضس .

 . 666سرت افشار ضجکِ کبهپیَتز راُ زٍر ثب ًَع تلفي هَرز ًیبس سبسگبری ًسارز .
 . 666اهکبى ایجبز اتػبل هَثز ًوی ثبضس سیزا ضوبرُ هقػس تغییز کززُ است .
 . 666ثِ زلیل اس کبر افتبرگی هَقت  ،اتػبل غَرت ًوی گیزز .
 . 666هکبلوِ تلفٌی تَسط کبهپیَتز راُ زٍر هتَقف ضس .
. 660هکبلوِ تلفٌی ًوی تَاًس ٍغل گززز سیزا هقػس ذَاستِ است کِ ٍیژگی را حفظ ًوبیس .
 . 666اتػبل غَرت ًوی گیزز سیزا هَزم ( یب سبیز ٍسبیل ارتجبط زٌّسُ ) رٍی کبهپیَتز راُ زٍر زچبر هطکل هی ثبضٌس .
 . 666تبییس َّیت سزٍر غیز هوکي هی ثبضس .
 . 666ثزای ثز قزاری  dial – outایي اتػبل ثبیس اس  smartcardاستفبزُ ًوبییس .
 . 666ػول اًجبم ضسُ ثزای ایي اتػبل ثی اػتجبر هی ثبضس .
 . 666تالش ثزای رهش گذاری (  )encryptionغَرت ًوی گیزز سیزا گَاّی هؼتجزی یبفت ًوی گززز .
 . 666تزجوِ آزرس ضجکِ ( )NATزر حبل حبضز ثِ ػٌَاى یک پزٍتکل هسیز یبثی ًػت هی گززز ٍ ثبیس قجل اس ایٌکِ
اضتزاک اتػبل ایٌتزًت فزاّن گززز حذف ضَز .
 . 666اضتزاک اتػبل ایٌتزًت هیسز ًوی ثبضس  .اتػبل  LANکِ ثِ ػٌَاى ضجکِ ضرػی اًتربة هی گززز یب فزاّن ًوی
ضَز ٍ یب اس ضجکِ قطغ هی ثبضس  .لطفب قجل اس فزاّن ضسى اضتزاک اتػبل ایٌتزًت اس اتػبل آزاپتَر  LANهطوئي ضَیس .
 . 666زر حبلی کِ ایي اتػبل را زر سهبى  log onاستفبزُ هی کٌیس ضوب ًوی تَاًیس ضوبرُ ثگیزیس سیزا ایي اتػبل ثزای
استفبزُ اس ًبم کبرثزی پیکز ثٌسی ضسُ است کِ هتفبٍت اس ًبم کبرثز رٍی  smartcardهی ثبضس  .چٌبًچِ ثرَاّیس آًزا زر
سهبى log on

استفبزُ ًوبییس ثبیس ثزای استفبزُ اس ( )usernameرٍی کبرت  smartآًزا پیکزثٌسی کٌیس .
 . 666زر غَرت استفبزُ اس ایي اتػبل زر سهبى  log onضوب ًوی تَاًیس ضوبرُ گیزی ًوبییس سیزا ثزای استفبزُ اس یک
 smartcardپیکز ثٌسی ًطسُ است  .چٌبًچِ ثرَاّیس آًزا زر سهبى  log onثِ کبر ثجزیس ثبیس اهکبًبت ایي اتػبل را
تػحیح ٍ آهبزُ ًوبییس ثِ
طَری کِ  smartcardاستفبزُ ًوبیس .
 . 660هجبزرت ثِ اتػبل  L2TPغَرت ًوی پذیزز سیزا ّیچ گَاّیٌبهِ هؼتجزی ثزای تػسیق ( )authenticationاهٌیت
رٍی کبهپیَتز ضوب ٍجَز ًسارز .
 . 666اتػبل  L2TPغیز هوکي است سیزا الیِ اهٌیتی ًوی تَاًس کبهپیَتز راُ زٍر را ً authenticationوبیس .
 . 666تالش ثزای ایجبز اتػبل  L2TPثی ًتیجِ هی ثبضس سیزا الیِ اهٌیتی ًوی تَاًس پبراهتزّبی سبسگبر ثب کبهپیَتز راُ زٍر
را فزاّن ًوبیس .
 . 666تالش ثزای اتػبل  L2TPفزاّن ًوی گززز سیزا الیِ اهٌیتی ثب یک ذطبی پززاسضی زر طَل سبسگبری ثب کبهپیَتز راُ
زٍر هَاجِ است .
 . 666تالش ثزای اتػبل  L2TPغَرت ًوی گیزز سیزا تبییس گَاّیٌبهِ ثز رٍی کبهپیَتز راُ زٍر هیسز ًوی ثبضس .
 . 666اتػبل  L2TPهیسز ًوی ثبضس سیزا ذط هطی اهٌیتی ( )security policyثزای اتػبل یبفت ًوی ضَز .
 . 666اتػبل  L2TPغَرت ًوی گیزز سیزا سهبى تَافق اهٌیتی ثِ پبیبى رسیسُ است .
 . 666اتػبل  L2TPهیسز ًوی گززز سیزا ایي ذطب رخ هی زّس زر حبلی کِ زر هَرز اهٌیت ثِ تَافق هی رسٌس .
ٍ . 666یژگی  RADIUSا یي کبرثز ً PPPوی ثبضس .
ٍ . 666یژگی ًَ RADIUSع تًَلی ثزای ایي کبرثز ً ،بزرست هی ثبضس .

ٍ . 660یژگی ًَ RADIUSع ذسهبت ثزای ایي کبر ًِ قبلت ثٌسی هی ضَز ٍ ًِ  callbackقبلت ثٌسی هی ضَز .
 . 666هَزم پیسا ًطس .
 . 666گَاّیٌبهِ ای ضٌبسبیی ًوی ضَز کِ ثتَاًس پزٍتکل قبثل ارائِ استفبزُ ضَز .
 . 666اضتزاک اتػبل ایٌتزًت هیسز ًوی گززز سیزا زٍ  IPضجیِ ثِ ّن زر ضجکِ ٍجَز زارز
 . 666قبزر ثِ ایجبز اتػبل ً VPNوی ثبضس  .سزٍیس زٌّسُ  VPNزر زستزس ًوی ثبضس ٍ یب هوکي است پبراهتزّبی
اهٌیتی ثزای اتػبل ثِ زرستی پیکزثٌسی ًطسُ ثبضٌس .

