בס"ד

התחברות באמצעות  VPNושגיאות התחברות
יש שתי אפשרויות .1 :תוכנת אניוואר  .2קובץ חייגן.
אניוואר מומלצת בברירת המחדל מכיון שיש שם אפשרות להתחברות אוטומטית.

במידה ויש בעיית התחברות בתוכנת אניוואר יש לעבוד לפי התרשים "שגיאות התחברות בתוכנת אניוואר",
במידה ולא עוזר ,יש לנסות להתחבר באמצעות החייגן והתרשים ,במידה וגם זה לא עוזר ,אין לנו איך לעזור.
שגיאות התחברות בתוכנת אניוואר:
כל התרשים זה אחרי שנבדק (בבדיקת פינג) שיש ללקוח חיבור תקין
לאינטרנט

רכיב  tapלא
מותקן

לא מוצא פורט
פעיל
 .1להתקין את הגירסה העדכנית של
תוכנת  ,wifreeבמידה ומותקנת
גירסה ישנה (לא כל כך רלוונטי כיום)

Adapter on this
system are currently
in use

יש להתקין שוב פעם את
התוכנה ,וכשהוא מתריע
על רכיב  -TAPלהתקין
את זה (לעיתים צריך להסיר

 .2לנסות התחבר בתצורת udp

באמצעות קובץ ההסרה
שנמצא בויקי ורק אח"כ
להתקין מחדש)

 .3לנטרל מגן אינטרנט של אנטי וירוס
 .4להפעיל את המחשב מחדש.

לא מצליח
להתחבר

הפעלת המחשב מחדש,
במידה ולא עוזר צריך
להסיר באמצעות קובץ
ההסרה שנמצא בויקי ורק
אח"כ להתקין מחדש

שם משתמש
או סיסמא
שגויים

בדיקת תקינות
שם משתמש
וסיסמא
ובדיקה שאין
תוים נסתרים
בשדה
"מזהה חיבור"

 .5להגדיר  dnsלשל גוגל

במידה ואין אפשרות להתחבר דרך תוכנת אניוואר בשום אופן:

יש לנסות להתחבר באמצעות קובץ החייגן
במידה ויש תקלת התחברות מופיע בהודעת השגיאה בהתחברות
קוד שגיאה ,יש להיעזר בקוד השגיאה לאיבחון הבעיה:

קוד שגיאה 191

 .1בדיקת
תקינות שם
משתמש
וסיסמא.
 .2בדיקה
שמשתמשים
בקובץ החייגן
הנכון (לכל
מדינה יש חייגן

משלה).
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 .1בדיקת תקינות שם משתמש וסיסמא
 .2בדיקה שמשתמשים בקובץ החייגן הנכון
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 .1לנסות להתחבר בתצורת L2TP
(הוראות בעמוד הבא)

(לכל מדינה יש חייגן משלה).

 .2להגדיר  dnsלשל גוגל

 .3לנסות להתחבר בתצורת ( L2TPהוראות
בעמוד הבא)

 .3הפעלת המחשב מחדש

 .4להגדיר  dnsלשל גוגל

 .5הפעלת המחשב מחדש
לא עזר ,אין לנו איך לעזור ,המשמעות היא שיש גורם
כלשהו אצל הלקוח שחוסם את ה VPNשלנו (ספק מסונן
אחר ,תוכנת סינון ,חומת אש ,הגבלות ברשת וכדו') .

לא עזר ,אין לנו איך לעזור ,המשמעות היא
שיש גורם כלשהו אצל הלקוח שחוסם את
ה VPNשלנו (ספק מסונן אחר ,תוכנת סינון,
חומת אש ,הגבלות ברשת וכדו') .
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קודים אחרים

 .1הפעלת המחשב מחדש
לא עזר ,אין לנו איך לעזור ,זה בעיה במחשב
הפתרון הוא לפנות לטכנאי מחשבים.
(צריך להסיר את כל מרכיבי התקשורת,
כולל  TCP/IPוכרטיס הרשת מלוח הבקרה /
תקשורת ,לאתחל את המחשב ולהתקין
מחדש – אך אנחנו לא טכנאי מחשבים)

ראו בדף הזה
את משמעותם

הוראות התחברות בתצורת L2TP

