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راهنمای اتصال به شبکه دولت

ویژه اتصال به سامانه سنا دیوان محاسبات (از طریق  2توکن)
جهت استفاده از سامانه سنا دیوان محاسبات کشور در بستر شبکه دولت استان خراسان رضوی ،با توجه به اینکه هر کدام دارای توکن
سخت افزاری مجزایی هستند ،لذا روش موقت ارتباطی به شرح ذیل توضیح داده می شود .بدیهی است پس از انجام تغییرات مورد نیاز در
بستر شبکه دولت و تهیه سخت افزار مربوطه ،روش دیگری که نیازمند دو رایانه نیست ،جایگزین خواهد شد.
همانطور که در شکل دیده می شود شما به یک رایانه (رایانه اصلی) نیاز دارید تا توکن دیوان محاسبات را به آن متصل کنید و یک رایانه
دیگر (رایانه واسط) تا بتوانید توکن شبکه دولت را به آن متصل نمایید( .رایانه واسط ،نیاز به دو کارت شبکه دارد).
توضیح  :1رایانه واسط می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ( VLANو  )...به شبکه مودم  ADSLمتصل شده باشد.
توضیح  :2بهتر است از همان مودم و خط  ADSLموجود در اداره که جهت اتصال به شبکه دولت (در دبیرخانه ،ذیحسابی و  )...در حال
بهره برداری است ،استفاده نمایید.

کابل شبکه اول
کابل شبکه دوم
خط تلفن

مودم ADSL

توکن شبکه دولت

توکن دیوان محاسبات

(متصل به رایانه واسط)

(متصل به رایانه اصلی)

تنظیمات مورد نیاز:
 -1مودم  ADSLو رایانه واسط:


همانند تنظیمات گفته شده در "راهنمای اتصال به شبکه دولت" (نسخه  1.1مورخ  ،)91/9/3قابل دسترس از آدرس
 http://it.khorasan.ir/dolat-helpمراحل گفته شده جهت برقراری ارتباط را طی نمایید.



کارت شبکه متصل به مودم  ADSLبایستی  IPهم رنج مودم داشته باشد .هر  IPکه باشد مهم نیست.



درایور توکن شبکه دولت (نسخه  )3را از آدرس اشاره شده دانلود نموده و آنرا مطابق با راهنما نصب کنید.



پس از انجام تنظیمات مورد نیاز ،باید با توکن شبکه دولت و نرم افزار کیهان به شبکه متصل شده و سامانه مکاتبات
شبکه دولت را در مرورگر خود باز نمایید.



آنگاه نرم افزار کیهان را  Logoutنموده و مراحل ذیل را طی نمایید.

 -2سایر تنظیمات رایانه واسط:


تنظیمات  IPکارت شبکه دوم رایانه واسط (متصل به رایانه اصلی) را در حالت  Obtainقرار دهید.



برروی کارت شبکه متصل به مودم (کارت شبکه اول) ،تنظیمات ذیل را انجام دهید .دقت کنید که در مرحله  1باید در
لیست باز شده ،کارت شبکه دوم همین رایانه که به رایانه اصلی متصل شده را انتخاب نمایید.
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پس از انجام این مراحل ،چنانچه تنظیمات کارت شبکه دوم را مالحظه کنید ،به شکل زیر تغییر خواهد کرد:



توضیح :چنانچه پس از انجام موارد بیان شده در این مرحله ،ارتباط شما دچار اشکال بود (به عنوان مثال ،قطع و وصل در
ارتباط و  )...بایستی تیک زیر گام  1که در شکل باال اشاره شده را بردارید.

 -3رایانه اصلی:


تنظیمات ذیل را برروی کارت شبکه رایانه اصلی انجام دهید:



ارتباط برقرار شده را به این روش ،تست کنید:
 .iچنانچه مودم  ADSLروشن ،کانکشن  PPPOEمتصل باشد اما توکن شبکه دولت به رایانه واسط متصل
نباشد:
در اینصورت از هر دو رایانه واسط و اصلی ،بایستی پینگ آی پی  16..0.6.211را داشته باشید.
 .iiچنانچه مودم  ADSLروشن ،کانکشن  PPPOEمتصل ،توکن شبکه دولت به رایانه واسط متصل و نرم
افزار کیهان را الگین کرده باشید:
در اینصورت از هر دو رایانه واسط و اصلی ،پینگ آی پی  16..0.6.211را نخواهید داشت .اما پینگ آی
پی  16.16.10.11را باید داشته باشید.



حاال نرم افزار کیهان نسخه  1را از آدرس  ، http://10.40.16.11/download.htmlدانلود ،نصب و رایانه را ریست
نمایید .آنگاه توکن دیوان محاسبات را به رایانه دوم متصل نموده ،کیهان را اجرا و سپس پین آن را وارد نمایید:

1
2



پس از متصل شدن نرم افزار کیهان ،آدرس سامانه را در مرورگر خود ،تایپ نمایید .توضیح آنکه مرورگر فایرفاکس،
سازگاری بیشتری با این سامانه دارد.
http://portal.divan.ir
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