
 ، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ

 

سرورستاپ یکی از وب سایت های آموزشی در زمینه فناوری اطالعات بوده که برتری آن نسبت به سایر 

 منابع را می توان به صورت زیر شمرد :

 آموزش های کاربردی و رایگان -

 بروز رسانی مقاالت بطور منظم -

 تمامی سرفصل های آموزشی پوشش -

 پیاده سازی سناریوهای واقعی و به صورت تصویری -
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 RADIUS Serverپیکربندی 

 برای یوزرها و کامپیوترها تعریف کرد. اما آیا می توان یوزرهایی که از طریق کابل و یا Policyمی توان  GPOهمانطور که می دانید با 

به آنها  Access pointتوان در صورت وجود چندین کرد؟ آیا می  authenticateوایرلس و با هر سیستمی به شبکه متصل می شوند را 

policy اعمال کرد؟NPS   به شما اجازه می دهد تا با ایجادpolicy  از سالمت سیستم هایی که قصد اتصال به شبکه را دارند مطلع شوید و

 RAS server (Remote accessاجازه نمی دهد یوزر با هر سیستمی که توانست، به شبکه متصل شود. همچنین اگر در شبکه چندین 

service مثل چندین )VPN server  و یا چندینAccess point  وجود داشته باشد )خود این سرورها وaccess point  ها

authentication  را نیز انجام می دهند( می توان با ایجادRADIUS Server  از طریقNPS  کار احراز هویت همه این سرورها و ،

access point ا را در یکجا و با امنیت باالتر و تنظیمات بیشتر انجام داد.ه 

RADIUS Server 
NPS  می تواند به عنوانervice (RADIUS) serverSser Un I-ialDuthentication Aemote R  استفاده شود که سه وظیفه

انجام می  RADIUS clientبرای  را Accountingو  Authentication  ،Authorizationمعروف بوده و  AAAعمده دارد که به 

هایی  Access Server Network، منظور یک کالینت ساده که یوزر با آن کار می کند نیست ، بلکه منظور  RADIUSدهد. در بحث 

(NAS)  مانندDial-up server  ،VPN server  ،Wireless access point  و یاproxy server  بوده که چندین کالینت معمولی

این  RADIUS server)یوزر عادی( به آنها متصل می شوند. تمام این سرورها به تنهایی کار احرازهویت ازکالینت ها را انجام می دهند ولی با 

شبکه را دارد جزو به معنای اینست که آیا یوزری که قصد اتصال به  RADIUS Server  ،Authenticationکار متمرکز خواهد بود. در 

است یا خیر؟ حال اگر یوزر احراز هویت شده و وارد شبکه شد، به چه منابع و در چه سطحی به آنها  active directoryیوزرهای شما در 

مشخص می کند در چه زمان هایی کالینت ها  accountingمشخص می شود .سپس  Authorizationدسترسی داشته باشد که توسط 

 چه میزان از منابع دسترسی داشته باشند. می توانند به

NPS  از سربرگDial-in  درproperties  یوزر وpolicy  هایی که درNetwork policy  تعریف شده اند برایAuthorize  و از

AD DS  برایauthentication .استفاده میکند 

 وجود دارد: RADIUSدر  R2 2008تفاوتهایی نیز در نسخه های ویندوز 

گروه  2و  RADIUS client،  05حداکثر  Standardوجود ندارد.در نسخه  Windows web server 2008 R2  ،NPSخه در نس

Remote RADIUS server  بوده و از ایجاد گروه هایRADIUS client  از طریقIP range  پشتیبانی نمی کند.فقط نسخه های

Enterprise  وData center .محدودیتی ندارند 

 نشان می دهد. RADIUS clientبرای چندین   RADIUS serverرا به عنوان  NPSشکل زیر 
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برای  AAA  clients)  (RADIUSسرور استفاده می کنید، از طریق راه های زیر درخواست های  RADIUSبه عنوان  NPSهنگامی که از 

 در شبکه ایجاد می شود. RADIUSتمام کالینت های 

سرور می گویند که پیام درخواست ارتباط  Accessها  wireless access pointسرور و   VPNسرور ،  Dial-inبه سرور هایی مانند -

 ( دریافت می کنند.Access clientsرا از کالینت ها )

- Access   سرور هایی که برایAuthentication , authorization  وAccounting  کانفیگ شده اند تا ازRADIUS  استفاده

 سرور می فرستد.  RADIUS( را ساخته و به Access-request messageکنند ، پیام درخواست دسترسی )

- RADIUS  .سرور پیام درخواست را می سنجد 

 Accessسرور می فرستد تا از درخواست مطمعن شود.   accessرا به   Access-Challengeسرور درخواست  RADIUSاگر نیاز بود،  -

 سرور ارسال می کند.  RADIUSرا به updated Access-Requestاین موضوع را پردازش کرده و سرور 

 domainآن که با استفاده از ارتباطی امن  با  propertiesدر  Dial-in( و اطالعات سربرگ user credentialاطالعات امنیتی کاربر ) -

controller .صورت می پذیرد، بررسی می شود 

 ، احراز هویت می شود. network policiesکاربر و  Dial-inتباط براساس سربرگ درخواست ار -

سرور   Accessرا به   Access-Acceptسرور پیام   RADIUSشود ،  Authenticateو هم  Authorizeاگر درخواست ارتباط هم  -

 می فرستد.

 سرور ارسال می کند.  accessرا به  Access-Rejectپیام  RADIUSحال اگر این درخواست احراز هویت نشود ، 

- Access   سرور فرآیند ارتباط را با کالینت کامل کرده و پیامAccounting-Request  بهRADIUS  جایی که پیام ها ،Log  ،می شوند

 می فرستد.

 سرور ارسال می کند.  accessرا به  Accounting-Responseپیام  RADIUSدر پایان  -
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را ارسال می کند ، چه در زمانی که کالینت با سرور در  Accounting-Requestسرور همیشه پیام   accessد که به خاطر داشته باشی

 می شود. stopسرور شروع بکار کرده و یا   accessارتباط بوده و چه زمانی که ارتباط بسته شده و یا زمانی که 

 

RADIUS Proxy 
بین  RADIUS Proxyسرور وجود داشته باشد، می توان با ایجاد یک   RADIUSشبکه چندین  حال اگر به دلیل تعداد باالی کاربران ، در

RADIUS clients  وRADIUS Server  ها ارتباط ایجاد کرد تاAuthorization  ،Authentication  وAccounting  انجام

، از دسترس خارج شود، بقیه  RADIUS Serverاستفاده کرد که اگر یک  Load-balancingمی توان برای  RADIUS Proxyگیرد.از 

 Accountingو پیام های  RADIUSوسیله ایست که درخواست های ارتباطی موجود در  RADIUS Proxyسرورها پاسخگو باشند. در واقع، 

ای ارسالی از طرف سرورها را باالنس کرده و مسیریابی می کند. برای مثال، هنگامی که درخواست ه RADIUSها و  RADIUS clientبین 

سرورها پخش کرده تا بین سرورها تعادل برقرار شود.  RADIUSاین درخواست ها را بین  RADIUS proxyکالینت ها افزایش یابد، 

RADIUS proxy  از اطالعات موجود در پیام هایRADIUS( مانند نام کاربری ،User-Name یا ویژگی های )Called-Station-ID 

RADIUSریابی و انتقال پیام های ، برای مسیRADIUS  بهRADIUS  سرور مناسب، استفاده می کند. شکل زیر یکRADIUS Proxy  را

 نشان می دهد :

 

 

- Access   سرورها، مانندDial-in   ، سرورVPN   سرور وwireless access point ( ها پیام درخواست ارتباط را از کالینت هاAccess 

clients.دریافت می کنند ) 

http://serversetup.ir/
http://network.serversetup.ir/


، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

- Access   سرورهایی که برایAuthentication , authorization  وAccounting  به گونه ای کانفیگ شده اند تا ازRADIUS 

است،  RADIUS Proxyکه به عنوان  RADIUS( را ساخته و به Access-request messageاستفاده کنند، پیام درخواست دسترسی )

 می فرستد.

- RADIUS   سرور پیامAccess-Request  را دریافت کرده و براساسpolicy  هایی که تعریف شده اند، تعیین می کند که پیغام را به کجا

 بفرستد.

- RADIUS proxy  پیامAccess-Request  را بهRADIUS  .سرور مناسب می فرستد 

- RADIUS   سرور پیامAccess-Request .را سنجیده و بررسی می کند 

سرور دوباره درخواست   Accessمی فرستد .  NPS RADIUS proxyرا به  Access-Challengeسرور پیام   RADIUSاگر نیاز بود  -

 ارسال می کند. RADIUS Proxyرا به  updated Access-Requestکالینت را بررسی کرده و پیام 

- RADIUS   سرور درخواست ارتباط راauthorize  وauthenticate کند. می 

 RADIUS proxyرا به   Access-Acceptسرور پیام   NPSشود ،  Authenticateو هم  Authorizeاگر درخواست ارتباط هم  -

  RADIUS proxyرا   Access-Rejectسرور پیام   NPSنشود ،  authenticateویا  authorizeحال اگر این درخواست  .می فرستد

 ارسال می کند.

- Access  یند ارتباط را با کالینت کامل کرده و پیام سرور فرآAccounting-Request  بهRADIUS proxy  جایی که پیام ها ،Log 

سرور ارسال می   RADIUSبرداری کرده و پیام هایی را به logرا  accountingاطالعات NPS RADIUS proxy می شوند، می فرستد.

 کند.

 ارسال می کند. NPS RADIUS proxyرا به  Accounting-Responseسرور پیام   RADIUSدر پایان  -

 

 802.1x Authenticationتوسط  RADIUS Serverکانفیگ 

صورت بگیرد، نیاز به این دارد داشته باشید و قصد دارید ارتباط کالینت های وایرلس، بصورت امن  access pointاگر شما در محل کارتان 

است. یکی از امن ترین  RADIUS severکه کالینت ها احراز هویت شوند. یکی از راه های احراز هویت )در شبکه های دامین(، استفده از 

یا  WIFI Protected Access (WPAپروتکل امنیتی یا همان  Enterpriseحالت ممکن برای اتصال کالینت ها، استفاده از حالت 

WPA2 با رمزنگاری )AES .است 

کاربر فراهم می کند، در  sessionاستفاده کرده که کلید های رمزنگاری یکتایی را برای هر  802.1x، از احراز هویت Enterpriseحالت 

ی موارد تجاری و ( استفاده می کند که رمزنگاری ایستا بوده و براPSK) pre-shared Keyاز عبارت امنیتی  Personalصورتی که حالت 

 سازمان ها، امنیت کمی دارند.

 فواید مهمی را به دنبال دارد: WPA/WPA2 Enterpriseاستفاده از حالت 

شوند. همچنین می توان  logonدارند،  Active Directory( می توانند با نام کاربری و پسورد خود که در End-userکاربران ) -

استفاده کنید، همه کاربران از یک کلید رمزنگاری ایستا و  Personalر داد. اگر شما از حالت نام کاربری و پسورد هر کاربر را تغیی

یکسان بهره می برند. بنابراین اگر ، برای مثال، لپ تاپی دزیده شود، بایستی کلید رمزنگاری همه کالینت ها تغییر کند، در صورتی که 

 این گونه نیست. Enterpriseدر حالت 
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حساس  brute-forceبه حمالت  Personalهای مربوط به حالت  PSKاری امنیت بهتری دارد، به گونه ای که این مدل رمزنگ -

 هستند.

دریافت می کنند. بنابراین کارمندان، نمی تواننند  session( به صورت امن، کلید های رمزنگاری یکتایی از هر End-userکاربران ) -

 (Personal)برخالف حالت کنند.  sniffترافیک وایرلس های دیگر را 

را برای همه کاربان ایجاد کنید )کارمندان، ساختمان  SSIDها را بهتر پشتیبانی می کنند. شما می توانید فقط یک VLANاین مدل  -

های مختلف هدایت کرده تا بصورت امن به  VLANسرور به  RADIUSها و مهمانان(. در این صورت می توان، کاربران را در 

VLAN تفاوتی متصل شوند.های م 

 سرور و کالینت هاست. RADIUS، تنظیمات زیاد و وقت گیر روی Enterpriseتنها مشکل استفاده از حالت 

را انجام دهد. برای پیاده سازی  802.1xسرور عمل کرده و احراز هویت  RADIUSهمانطور که می دانید، ویندوز سرور می تواند به عنوان 

RADIUS  سرور، بایستیRole  مربوط بهNetwork Policy Server (NPS را نصب کرد. از )RADIUS  سرور می توان برای موارد

 دیگری نیز استفاده کرد که شامل :

 IPsecارتباطات  -

 802.1xاحراز هویت  -

 VPNارتباطات  -

 DHCPکانفیگ  -

 TS Gatewayارتباطات  -

 services Certificateنصب 

 Certificateاستفاده می کند، شما بایستی سرویس مربوط به  PEAPرمزنگاری از پروتکل هایی مانند سرور، برای  RADIUSبه دلیل اینکه 

ها را ایجاد و به سرور  Certificateبسازید تا بتوان  Certificate Authorityها را نصب کنید. این امر، به شما اجازه می دهد که یک 

( خود را به سرور ارسال کنند، سرور را شناخته و تایید می Credentialبل از اینکه موارد امنیتی )اعمال کرد. با این کار، کالینت ها می توانند ق

 کنند.
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 Active Directoryرا بزنید. از لیست پیش رو،  Add Roleرفته و  Rolesبه قسمت  Server Manager، از Roleبرای نصب 

Certificate Services  را تیک زده وNext .کنید 

 

را تیک بزنید. پس از آن  Certificate Authority Web Enrollmentو  Certificate Authorityحله بعد، گزینه های در مر

 کنید. Nextکلیک کرده و  Add Required Role Servicesصفحه ای مبنی بر نصب سرویس های مورد نیاز باز شده که روی 
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 کنید. Nextرا انتخاب و  Enterpriseدر صفحه پیش رو، حالت 

 

 کنید. Nextرا انتخاب و  Root CA، گزینه CAبرای انتخاب نوع 
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 کنید. Nextرا انتخاب و  Create New Private Key، گزینه Private Keyبرای تنظیم 

 

 کنید. Nextرا تایید و  CAرمزنگاری های پیشفرض 
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ختم شود  CA_)به دالیل امنیتی(. البته توجه داشته باشید که این نام بایستی به را تغییر داد  Common Nameدر این قسمت، می توان نام 

 ها تمیز داده شود. Certificateتا از دیگر 

 

 کنید. Nextسال است.  0تعیین می کنید که بصورت پیشفرض  CAرا برای  Certificateدر این صفحه، مدت زمان اعتبار این
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 کنید. Nextآن را تعیین و  logو  Certificateحال محل ذخیره دیتابیس 

 

 کنید. Installکرده و  Nextدیگر تنظیمات را 

Request the Certificates 

را درخواست کرده و  PEAPمورد نیاز  Certificateنصب و در حال اجراست و شما می توانید برای احراز هویت خود،  CAدر این مرحله، 

 کنید. Enterرا تایپ و  mmcعبارت  Runکار، ابتدا در  دریافت کنید. برای این

 کنید. Addرا انتخاب و  Certificatesرا انتخاب کرده و  Add/Remove Snap-inگزینه  fileاز منوی 

 

 کنید. finishکلیک کرده و  Local Computerکنید. سپس روی  Nextرا انتخاب کرده و  Computer accountدر ادامه 
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 Certificates (Local Computerدرخواست کنید. از قسمت  Certificateیک  CAم این مراحل، شما بایستی از پس از انجا

Account)  به قسمتPersonal  و سپسcertificate  رفته و روی آن راست کلیک کنید. از گزینهAll task  گزینهRequest New 

Certificate  انتخاب کنید. تمامی گزینه ها راNext  کرده و نامDomain Controller  خود را انتخاب وEnroll .را بزنید 

 

 نصب گردد. Network Policy and Access Services Roleپس از انجام این مراحل، بایستی 

 Network Policy and Access Services Roleنصب 

را  Network Policy and Access Servicesکلیک کرده و از لیست پیش رو،  Add Roleروی  Sever Managerاز قسمت 

 کنید. Nextتیک زده و 
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 کنید. Nextاز سرویس های پیش رو، موارد زیر را انتخاب و 

- Network Policy Server 
- Routing and Remote Access Servers 

- Remote Access Services 

- Routing 

 

 کنید. Installکرده و  Nextتمامی موارد را 

 کنید. Enterرا تایپ و  nps.mscعبارت  Runرا کانفیگ کرد. برای دسترسی سریع می توان در  NPSبایستی حال پس از نصب، 

راست کلیک کرده و  NPSشود. برای اطمینان از این کار، روی  registerبایستی  Active Directoryدر  NPSتوجه داشته باشید که 

 را بزنید. Register Server in Active Directoryگزینه 
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

را انتخاب  RADIUS server for 802.1X Wireless or Wired Connectionsبرای کانفیگ استاندارد، از منوی کشویی، گزینه 

 کلیک کنید. configure 802.1xکرده و روی 

 

 کنید. Nextرا انتخاب و  Secure Wireless Connectionsاز صفحه پیش رو گزینه 
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 ها را به سرور اضافه کنید. RADIUS clientدر این قسمت بایستی 

 کنید. Addدر صفحه پیش رو روی 

هاست.  access pointنام دلخواهی برای  Friendly nameرا بایستی اضافه کنید.  Access Pointدر این بخش، اطالعات مربوط به 

 accessوردی را بنویسید که بایستی در پس shared secretوارد شود. در قسمت  access pointخود  IPنیز  IP addressقسمت 

point .نیز وارد شود. این پسورد برای احراز هویت و رمزنگاری بسیار مهم است، پس سعی کنید آن را بصورت پیچیده انتخاب کنید 

 

 را انتخاب کنید. Microsoft Protected EAP (PEAP)در صفحه انتخاب مدل احراز هویت، 
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 ای که ایجاد کرده اید را انتخاب کنید. certificateرا انتخاب کرده و  Configureپس از آن گزینه 

 

استفاده کنند را اضافه کنید. اعضای این گروه هایی که اضافه می کنید را می توان به  NPSدر این مرحله، گروه کاربرانی که قصد دارید از این 

 آنها اجازه دسترسی یا عدم دسترسی داد.
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 ها را کانفیگ کرد. VLANدر شبکه وجود دارد، می توان  VLANدر مرحله بعد اگر 

 

ها را به گونه ای تنظیم کرد که  access pointکنید. در این مرحله بخش سرور کانفیگ شده و نیاز است تا  finishکرده و  Nextسپس 

 سرور بفرستد. RADIUSهنگام اتصال کاربران به آنها، درخواست را به 

 سرور RADIUSکانفیگ اکسس پوینت جهت ارسال درخواست ها به 

اکسس پوینت را پیدا کنید. در این  securityمنوی این تنظیمات در مدل های مختلف اکسس پوینت ها متفاوت است، اما تنها کافیست بخش 

 استفاده شده است. ESR1750 EnGeniusآموزش از اکسس پوینت 
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

و یا  TkIP ،AESرا هم می توان باتوجه به نیاز شبکه روی  WPAقرار دهید. نوع  WPA RADIUSرا روی  Encryptionبرای اینکار، 

را وارد کنید. در قسمت پسورد نیز همان  RADIUSسرور  IPآدرس  RADIUS Server IP Addressترکیبی از این دو قرار داد. در بخش 

shared secret اید، بزنید. که در سرور برای اکسس پوینت وارد کرده 

 روی کالینت ها CA Certificateنصب 

ایجاد شده  certificateتا این مرحله سرور و اکسس پوینت کانفیگ شده و نیاز است که کالینت ها برای دسترسی به شبکه از طریق وایرلس، 

ا تایید کنند. اگر شما در شبکه دامین بوده و را نصب کنند. این کار به کالینت ها اجازه می دهد که تا قبل از احراز هویت، سرور ر CAتوسط 

Active Directory  داشته باشید، بایستیcertificate  ایجاد شده را توسطGroup Policy  روی همه کالینت ها اعمال کنید. در غیر

 اینصورت می بایست بصورت دستی روی کالینت ها نصب گردد.

که  mmcرده و به کالینت ها انتقال داده و نصب کتید. برای دسترسی به آن، به کنسول ک Exportرا  certificateرای اینکار، می بایست 

 کنید. exportرا  certificateپیشتر ایجاد کرده اید رفته و طبق شکل زیر، 

 

 کنید. Nextرا انتخاب و  Noگزینه  export private keyکنید و در بخش  Nextپیش رو،  wizardطبق 
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 کنید. Nextرا انتخاب و  DERدر بخش بعدی فرمت 

 

 را به کالینت انتقال داده و نصب کنید. certificateشده  exportکنید. فایل  finishو   در مراحل بعدی محل ذخیره فایل را انتخاب

 کلیک کنید. Install Certificate در این مرحله، فایلی را که به کالینت انتقال داده اید را اجرا کنید. پس از اجرا شدن، روی

 

ذخیره  Trusted Root Certificate Authoritiesبایستی آن را در بخش  certificate storeکرده و در قسمت  Nextمراحل را 

 کرد تا نصب شود. finishکنید. پس از پایان این مراحل 
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 

 group policy، می توان این تنظیمات را از طریق certificate حال بایستی تنظیمات شبکه کالینت ها را کانفیگ کرد. همانند نصب

 اعمال کرد و یا بصورت دستی نصب نمود.

ای بصورت دستی ایجاد کرده و تنظیمات زیر را اعمال کرد تا هنگام نیاز به اتصال به اکسس پوینت از  connectionبرای این کار می توان 

 استفاده کرد. connectionاین 

را انتخاب کنید. همچنین نوع رمزنگاری را روی  WPA2-Enterpriseیا  WPA-Enterprise، گزینه Security Typeدر قسمت 

TKIP  در صورت استفاده از(WPA و )AES  در صورت استفاده از(WPA2.قرار دهید ) 

 را انتخاب کنید. Protected EAP (PEAP)گزینه  Authentication methodدر بخش انتخاب 
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 Userرا تیک بزنید و  Specify authentication modeکلیک کنید. در این صفحه گزینه  Advanced settingsدر ادامه روی 

Authentication  را انتخاب کردهOK  کنید و به تبsecurity .برگردید 

 

( یا 7)در ویندوز  Validate server certificateروش احراز هویت کلیک کنید. در این بخش،  settingsحال در این صفحه روی 

verify the server`s identity by validating the certificate  ( را تیک زده و تیک 8)در ویندوزConnect to these 

servers ( را نیز بزنید و در کادر پایین، نام کامل سرورcomputer name.را وارد کنید ) 

 ای که نصب کرده ای را انتخاب کنید. CA certificateنیز  Trusted Root Certification Authoritiesدر بخش 

 را انتخاب کنید.  Secured password (EAP-MSCHAP v2)نیز  authentication methodدر بخش 
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، آموزش رایگان برای همهسرور ستاپ   

 مرجع آموزش شبکه های کامپیوتری[کلیک کنید!]    ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی سایت[کلیک کنید!]

 

 نیازی به وارد کردن نام کربری و پسورد نداشته باشید. را زده تیک آن را بزنید تا دیگر configureدر پایان اگر در محیط دامین هستید، گزینه 

 مورد نظر کلیک کرده و نام کاربری و پسورد خود را وارد کنید. SSIDحال از لیست شبکه های قابل دسترس، روی 
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