
Διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης AUA-VPN για Windows XP/Vista/7/8

Κατεβάζουμε το πρόγραμμα openvpn-setup.exe στον υπολογιστή με τον browser της
επιλογής μας (Internet Explorer, Firefox, Chrome κα) από την ιστοσελίδα του ΤΔΔ. Κάνουμε
διπλό κλικ στο αρχείο openvpn-setup.exe που μόλις κατεβάσαμε. Θα εμφανιστεί ένα
παράθυρο όμοιο με το ακόλουθο:

Πατάμε Yes για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Πατάμε Next για να συνεχίσουμε.



Αποδεχόμαστε τις υφιστάμενες επιλογές ως έχουν, δίχως να απο/επιλέξουμε τίποτα και
πατάμε Next.

Αφήνουμε το Destination Folder όπως είναι και πατάμε Install.



Η εγκατάσταση θα ξεκινήσει να αντιγράφει τα απαραίτητα αρχεία στο σκληρό δίσκο του
συστήματος.

Περί τα μέσα περίπου της διαδικασίας εγκατάστασης, θα εμφανιστεί το παρακάτω
παράθυρο όπου τα Windows θα πρέπει να εγκαταστήσουν έναν ειδικό προσαρμογέα
δικτύου, απαραίτητο για την λειτουργία της εφαρμογής OpenVPN.

Επιλέγουμε Install για να συνεχίσουμε.



Πατάμε Next…

… και Finish.



Η εγκατάσταση του OpenVPN καθώς και η ρύθμιση για το VPN του ΓΠΑ έχει ολοκληρωθεί
επιτυχώς. Στην μπάρα εργασίας (Taskbar) των Windows εμφανίζεται πλέον ένα καινούριο
εικονίδιο.

Κάνουμε διπλό κλικ επάνω στο εικονίδιο και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο.

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).

Πατάμε ΟΚ και συνδεόμαστε στο εικονικό δίκτυο του Πανεπιστημίου. Θα δούμε να
αναδύεται η ακόλουθη ειδοποίηση (notification) που υποδηλώνει την επιτυχία της
σύνδεσης.

Για να αποσυνδεθούμε από το VPN και να επιστρέψουμε στο δίκτυο του παρόχου μας,
κάνουμε ΔΕΞΙ κλικ στο εικονίδιο και επιλέγουμε Disconnect.

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για την ομαλή λειτουργία του OpenVPN σε Windows Vista/7/8 (δεν αφορά τα
Windows XP), θα πρέπει να κάνουμε μια τελευταία ρύθμιση λόγω της υψηλότερης
ασφάλειας που επιβάλουν τα εν λόγω λειτουργικά συστήματα στις εφαρμογές που
επιτρέπονται ή όχι να εκτελούνται στον υπολογιστή μας.



Στην επιφάνεια εργασίας έχει δημιουργηθεί το παρακάτω εικονίδιο:

Κάνουμε ΔΕΞΙ κλικ επάνω του και επιλέγουμε από το μενού Open file location (Ανοιγμα
θέσης αρχείου). Στο παράθυρο του Windows Explorer (Εξερεύνηση Αρχείων) που
εμφανίζεται, κάνουμε ΔΕΞΙ κλικ επάνω στο αρχείο openvpn-gui (με ή χωρίς το επίθεμα
.exe) και επιλέγουμε από το μενού Properties (Ιδιότητες).

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, πάμε στην καρτέλα Compatibility (Συμβατότητα) και
ενεργοποιούμε την επιλογή Run this program as an administrator (Εκτέλεση αυτού του
προγράμματος με δικαιώματα διαχειριστή).



Πατάμε ΟΚ και είμαστε έτοιμοι.

Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι κατά την (επαν)εκκίνηση του υπολογιστή, η εφαρμογή δεν
εκτελείται αυτόματα και συνεπώς αν επιθυμούμε να συνδεθούμε στο VPN του ΓΠΑ θα
πρέπει να κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο AUA-OpenVPN που βρίσκεται στην
επιφάνεια εργασίας ή εναλλακτικά απλό κλικ στο OpenVPN-GUI μέσω της διαδρομής Start
Menu->All programs->OpenVPN. Εφεξής και για όλη τη διάρκεια που χρησιμοποιούμε τον
υπολογιστή μέχρι τον τερματισμό του ή την αποσύνδεση του χρήστη, η εφαρμογή
παραμένει ενεργή στη μπάρα εργασιών (taskbar) είτε είμαστε συνδεδεμένοι στο εικονικό
δίκτυο του ΓΠΑ είτε όχι και δεν χρειάζεται να την ξανατρέξουμε. Όλες οι λειτουργίες
σύνδεσης/αποσύνδεσης θα πρέπει να εκτελούνται από αυτό και μόνο το εικονίδιο.


