
Διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης AUA-VPN για Mac OS X (10.4+)

Κατεβάζουμε το πρόγραμμα Tunnelblick.dmg και το αρχείο AUA-OpenVPN.tblk.zip στον
υπολογιστή με τον browser της επιλογής μας (Safari, Firefox, Chrome κα) από την
ιστοσελίδα του ΤΔΔ. Κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο Tunnelblick.dmg που μόλις
κατεβάσαμε. Θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο δίσκου στην επιφάνεια εργασίας με όνομα
Tunnelblick καθώς και ένα παράθυρο όμοιο με το ακόλουθο:

Κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο Tunnelblick.app. Αν στη συνέχεια εμφανιστεί το
ακόλουθο παράθυρο



τότε πατάμε ΟΚ και αντί για διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο Tunnelblick.app κάνουμε
Control κλικ και επιλέγουμε Open. Στο επόμενο παράθυρο πατάμε Open.

Στην περίπτωση που εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο, επιλέγουμε Convert
Configurations.

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το παράθυρο που θα μας ζητάει το password για τον χρήστη
που κάνει την εγκατάσταση και είναι το ίδιο που χρησιμοποιούμε όταν εγκαθιστούμε κάθε
άλλο λογισμικό στον Mac μας.



Δίνουμε το password και πατάμε ΟΚ ή αν δεν έχουμε ορίσει password απλά ΟΚ. Στην
περίπτωση που έχουμε εγκατεστημένη μια παλιότερη έκδοση του Tunnelblick στον
υπολογιστή μας, αυτή θα αναβαθμιστεί στην καινούρια και η προηγούμενη θα καταλήξει
στο Trash. Εάν μάλιστα αυτή η παλιότερη έκδοση του Tunnelblick είναι ενεργή κατά την
εγκατάσταση της νέας, τότε θα εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο:

Επιλέγουμε Close VPN Connections and Stop Tunnelblick. Στο επόμενο παράθυρο πατάμε
Launch.



Στη συνέχεια επιλέγουμε Check Automatically στο παρακάτω παράθυρο ώστε η εφαρμογή
να ελέγχει για αναβαθμισμένες εκδόσεις κάθε φορά που θα εκτελείται (προτείνεται).

Εάν είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιούμε εγκατάσταση του Tunnelblick, θα
εμφανιστεί το επόμενο παράθυρο.

Η επιλογή αυτή αφορά διαγνωστικό έλεγχο του προγράμματος και δεν επηρεάζει τη
λειτουργικότητά του σε σχέση με τη σύνδεση στο VPN του ΓΠΑ, μπορεί δε να αλλάξει μέσα
από τα Preferences της εφαρμογής. Πατάμε οποιοδήποτε από τα δύο για να συνεχίσουμε.

Στο παράθυρο που ακολουθεί, επιλέγουμε Quit.



Αποσυμπιέζουμε το αρχείο AUA-OpenVPN.tblk.zip που κατεβάσαμε προηγουμένως.
Κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο AUA-OpenVPN.tblk που εμφανίζεται στον ίδιο φάκελο. Στο
επόμενο παράθυρο επιλέγουμε Only Me.

Το σύστημα μας ρωτάει αν θέλουμε να επιτρέψουμε την εγκατάσταση του AUA-OpenVPN
configuration, οπότε στο επόμενο δίνουμε το password για τον χρήστη που κάνει την
εγκατάσταση και είναι το ίδιο που χρησιμοποιούμε όταν εγκαθιστούμε κάθε άλλο
λογισμικό στον Mac μας όπως κάναμε και κατά την εγκατάσταση της ίδιας της εφαρμογής
πρωτύτερα.



Η εγκατάσταση του Tunnelblick καθώς και η ρύθμιση για το VPN του ΓΠΑ έχει ολοκληρωθεί
επιτυχώς. Στην μπάρα του μενού εμφανίζεται πλέον ένα καινούριο εικονίδιο.

Πατώντας επάνω σε αυτό και επιλέγοντας Connect AUA-VPN εμφανίζεται το παράθυρο
σύνδεσης του χρήστη.

Έχουμε φτάσει στο τελικό στάδιο της σύνδεσης με την υπηρεσία VPN του Πανεπιστημίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εδώ θα πρέπει να συμπληρώσουμε τα πεδία Username και Password με το
αντίστοιχο όνομα χρήστη και κωδικό που ΗΔΗ χρησιμοποιείτε για την Υπηρεσία
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) του ΓΠΑ. Το όνομα χρήστη είναι της μορφής που
απεικονίζεται στο προηγούμενο παράθυρο (ή αν πρόκειται για φοιτητές, ο αριθμός
μητρώου) και όχι το όνομα που εμφανίζεται πριν το @aua.gr (π.χ. alex@aua.gr). Τέλος
εφόσον το επιθυμούμε, επιλέγουμε το κουτί Save in Keychain αν θέλουμε τα στοιχεία αυτά
να αποθηκευτούν στο Keychain του Mac και να μην ξαναερωτηθούμε την επόμενη φορά
που θα κάνουμε σύνδεση με την υπηρεσία VPN.

Προαιρετικά, αν θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι είμαστε συνδεδεμένοι με το VPN του ΓΠΑ,
ανοίγουμε με τον browser της επιλογής μας την ιστοσελίδα http://www.whatismyip.com/
στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται μέσα στο γαλάζιο πλαίσιο:

Your IP: 143.233.204.87

Για να αποσυνδεθούμε από το VPN και να επιστρέψουμε στο δίκτυο του παρόχου μας,
κλικάρουμε το εικονίδιο του Tunnelblick στο menu bar και επιλέγουμε Disconnect All.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν για κάποιο λόγο θελήσουμε να απεγκαταστήσουμε το Tunnelblick από τον
υπολογιστή μας, ΔΕΝ σέρνουμε το εικονίδιο του από τα Applications στο Trash όπως
κάνουμε συνήθως με τις άλλες εφαρμογές. Για το σκοπό αυτό, κατεβάζουμε από την
ιστοσελίδα του ΤΔΔ το αρχείο Tunnelblick_Uninstaller.dmg, το εκτελούμε και ακολουθούμε
τις οδηγίες απεγκατάστασης. Στο τέλος θα χρειαστεί να κάνουμε επανεκκίνηση του Mac
οπότε φροντίζουμε να σώσουμε τη δουλειά μας και να κλείσουμε τις ανοικτές εφαρμογές.


