הוראות להגדרת חיבור  VPNבמערכת הפעלה Windows 10
לרשת התקשורת באוניברסיטת בן גוריון
 .1לצורך ביצוע התחברות  VPNיש להוריד את התוכנה  Check Point Capsule VPNבאמצעות
Microsoft Store
א.

במסך המרכזי )שולחן העבודה (Desktop/יש לפתוח את תפריט התחל ) Start
(Menu

מתוך תפריט התחל יש להפעיל את התוכנה ""Microsoft Store
ב.

יתקבל המסך הבא:

במסך זה ,יש ללחוץ על כפתור ה  Searchבחלק העליון של המסך.
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ג.

יתקבל המסך הבא:

לאחר הלחיצה ניתן יהיה לרשום את שם התוכנה בתיבת החיפוש.
יש לרשום בתיבת החיפוש את המלל הבא "Check Point Capsule VPN" :כמתואר
בצילום המסך .לאחר מכן ללחוץ על מקש " "Enterבמקלדת.
ד.

יתקבל המסך הבא ,אשר מכיל את תוצאות החיפוש עבור התוכנה.

במסך זה ,יש ללחוץ על התוכנה "."Check Point Capsule VPN
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ה.

יתקבל המסך הבא:

במסך זה יש ללחוץ על הכפתור " "Getהצמוד לתמונה של התוכנה על מנת להוריד
ולהתקין את האפליקציה במחשב.
ו.

יתקבל המסך הבא אשר בו ניתן לראות שהתוכנה הותקנה במחשב.

אין צורך להריץ את התוכנה.
יש לסגור מסך זה על-ידי לחיצה על כפתור ה  Xבצד ימין למעלה של החלון.
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 .2בשלב זה ,יש להגדיר את חיבור ה  VPNלרשת התקשורת של אוניברסיטת בן גוריון.
א .יש ללחוץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על תפריט התחל )(Start Menu

מתוך התפריט שיפתח יש לבחור את האפשרות ""Network Connections
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ב.

יתקבל המסך הבא:

במסך זה יש ללחוץ על האפשרות " "VPNאשר נמצאת בצד המסך.
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ג.

יתקבל המסך הבא:

במסך זה יש ללחוץ על כפתור ה  +אשר נמצא ליד הכיתוב
""Add a VPN connection
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ד.

יתקבל המסך הבא:

במסך זה יש להכניס את ההגדרות עבור חיבור ה  VPNלאוניברסיטת בן גוריון.
 .iתחת השדה " "VPN providerיש לבחור מהרשימה הנפתחת את
האפשרות"Check Point Capsule VPN":
 .iiתחת השדה " "Connection nameיש לרשום את השם שייצג את חיבור ה
) VPNניתן לבחור כל שם שרוצים .מומלץ לרשום .(VPN-BGU
 .iiiתחת השדה " "Server name or addressיש לרשום את כתובת שרת ה
 VPNשהיאvpn.bgu.ac.il :
 .ivלאחר מכן יש ללחוץ על הכפתור " "Saveאשר נמצא בתחתית המסך זה.
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 .3במסך שיתקבל ניתן יהיה לראות את ההגדרה החדשה עבור חיבור ה  VPNשיצרנו.

במסך זה יש ללחוץ על ההגדרה החדשה/כפתור חדש עם השם שנתנו עבור חיבור ה .VPN
א.

תתקבל האפשרות הבאה:

יש ללחוץ על כפתור ""Connect
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ב.

יתקבל החלון הבא:

בחלון זה יש להכניס את שם המשתמש והסיסמא החד פעמית המתקבלת
באמצעות שימוש באפליקציית )RSA SecurIDמכשיר טלפון( כשמשתמשים ב RSA
 SecurID Soft Tokenאו ב )RSA SecurID Hard Tokenכרטיס אבטחה קשיח(.
ג.

לאחר הכנסת הסיסמא ,יתקבל המסך הבא:

במידה וההגדרות בוצעו כנדרש והוכנסה סיסמא תקינה ,מתחת לשם החיבור יהיה
הכיתוב"Connected" :
בסיום העבודה עם חיבור ה  VPNיש לבצע  ,Disconnectעל-ידי ביצוע סעיפים3 :א,
3ג .כאשר מבצעים את סעיף 3ג יש ללחוץ על .Disconnect
 .4ביצוע חיבור  VPNבאופן שוטף :כל פעם שרוצים להפעיל את חיבור ה  VPNיש לחזור על
הצעדים בסעיפים2 :א2 ,ב3 ,3 ,א3 ,ב.

בהצלחה.
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