נוהל התחברות מרחוק לרשת הטכניון
באמצעות  OTPו Pulse Secure
רקע
בעקבות סיום העבודה עם  ,RSAנכנס לתוקף כלי חדש –  OTPהמאפשר התחברות מרוחקת לרשת
הטכניון .בניגוד ל  ,RSAה  OTPניתן בחינם לכל סטודנט/עובד בטכניון.
ההתחברות המרוחקת לרשת מאפשרת עבודה (מהבית או מכל מקום עם גישה לרשת) עם מערכות שהגישה
אליהן היא מהטכניון בלבד – תיקיות רשת פקולטיות SAP ,וכדומה( .בעת ההתחברות המרוחקת לרשת
הטכניונית העבודה נעשית כאילו המחשב האישי היה מחובר פיזית לרשת בטכניון).

מטרה
 .1פירוט השלבים שיש לבצע על מנת להגדיר לסטודנט/עובד/חבר סגל .OTP
 .2פירוט השלבים שיש לבצע על מנת להתקין  Pulse Secureבמחשבו האישי של הסטודנט/עובד/חבר
הסגל.
 .3פירוט השלבים שיש לבצע על מנת להתחבר מרחוק לרשת הטכניונית באופן שיאפשר גישה למערכות
שיש אליהן גישה רק מתוך הטכניון.

שיטה
שלב – 1רכישה והגדרת OTP
הערה חשובה! שלב זה ,המהווה הגדרה ראשונית של ה  OTPלמשתמש ,חייב להיעשות מתוך הטכניון –
כלומר מתוך מחשב נייח המחובר פיזית לרשת הטכניון ,או מתוך מחשב נייד (לפטופ) המחובר ל Wi-Fi
מאובטח של הטכניון ( TechSecאו [ .)Eduroamהתחברות ל  Wi-Fiלא מאובטח של הטכניון כמו
 TechPublicלא תאפשר את הגדרת ה .]OTP
 .1יש לפתוח דפדפן ולהזין בשורת הכתובות ( )URLאת הכתובת:
https://techwww.technion.ac.il/cgi-bin/sw_order/sw_order.pl

 .2יש להזין את פרטי ההתחברות כמתואר בתמונה .בשדה השני מלמעלה ,יש להזין את החלק המופיע
בכתובת המייל לפני סימן ה @ .יש לשים לב שסיסמת החשבון היא למעשה סיסמת הכניסה לדואר
האלקטרוני שהוזן .במידה והסיסמה לא ידועה ,ניתן לאפס אותה דרך הכתובת הבאה:
https://techwww.technion.ac.il/cgi-bin/newuser/newuser.pl

Figure 01

 .3בסרגל הכלים המופיע בצידו הימני של המסך – יש ללחוץ על האפשרות "שירותים" ולבחור ב" OTP
טוקן".

Figure 02

 .4במסך הבא ,יש להזין שם פרטי ושם משפחה באנגלית .יש לסמן אישור קריאה לתנאי השירות.

Figure 03
 .5יש להוסיף את הטוקן לעגלת הקניות (ללא עלות):

Figure 04
 .6יש לבצע סיום קנייה .לאחר סיום הקנייה צפויה להישלח הודעה לכתובת המייל שבאמצעותה בוצעה
הכניסה למערכת מלכתחילה.
הערה חשובה! מרגע קניית הטוקן בסעיף זה יש לחכות בין  10דקות לחצי שעה עד שמבצעים  loginבסעיף
הבא (סעיפים  .)8 + 7במידה ולאחר הזמן הזה עדיין מופיעה שגיאת התחברות לאתר ( Authentication
 )failed. Authentication failure. Wrong credentialsכנראה מדובר בתקלה טכנית ויש לפנות לאגף
מחשוב ומערכות מידע של הטכניון לסידור התקלה (טלפון.)04829-5600 :

Figure 05

Figure 06a

Figure 06b
 .7יש להיכנס לכתובת הבאה באמצעות כתובת מייל טכניונית וסיסמה.
על הסטודנטים להזין כתובת מייל עם הסיומת  .)@campus.technion.ac.ilעל חברי הסגל
והעובדים להזין כתובת מייל עם הסיומת .@technion.ac.il

Figure 07
 .8יש להסכים לתנאים ולהיכנס למערכת:

Figure 08

Figure 09

 .9במסך המתואר בתמונה יש לבחור ב .Enroll Token

Figure 10
 .10במסך המתואר בתמונה יש להזין  .PIN Codeניתן להזין כל סיסמה שרוצים (מומלץ להזין סיסמה לא
פשוטה) .חשוב! יש לזכור את הקוד שהוזן ,שכן הוא ישמש לאחר מכן להתחברות לרשת הטכניונית .אין
צורך להזין דבר בשדה ה  .descriptionלאחר מכן יש ללחוץ על  Enroll Tokenבתחתית המסך.

Figure 11
 .11לאחר מכן יופיע מסך עם קוד  .QRיש לסרוק אותו עם יישום מתאים בטלפון החכם(.כל יישום שיודע
לסרוק קוד  QRיתאים).

Figure 12

 .12הקוד המתואר אמור להוביל למחולל סיסמאות .יש לבחור ב .Browse Website

Figure 13a
לאחר ביצוע  Browse Websiteאמורה להיפתח אפליקציית מחולל הסיסמאות של גוגל Google
 Authenticatorשנראית כמו בתמונה .המחולל מספק סיסמאות בנות  6ספרות ,כאשר הסיסמאות מתחלפות
כל דקה.

Figure 13b

 .13הערה חשובה! במידה ומופיעה שגיאה ( )cannot find any app to use the linkשלא מאפשרת להמשיך
לכתובת אותה סיפק הקוד ,יש להתקין קודם  .Google Authenticatorלאחר מכן יש לסרוק שוב את הקוד
ולגשת למחולל הסיסמאות( .המאמת של .)Google

Figure 14

Figure 15

Figure 16

Figure 17

 .14לאחר שהותקן מחולל הסיסמאות ,יש לבחור ב  Enroll a new Tokenבמסך המתואר בשלב .11
לאחר מכן יש לבחור ב  All Tokensולבחור ב  Tokenשזה עתה נוצר.

Figure 18
 .15יש ללחוץ על הטוקן המופיע תחת שדה ה  serialולהיכנס למסך המתואר בציור .יש לרדת לחלקו התחתון
של המסך .יש לבצע סנכרון ראשוני של הטוקן מול המאמת של ( .Googleתמונה .)20
יש להיכנס למחולל הסיסמאות שהותקן קודם (שלב  )13ולהזין בשדה הראשון ( )Enter first OTP valueאת
הסיסמה שמספר מחולל הסיסמאות ( 6ספרות) .יש לחכות כדקה לאחר שהסיסמה מתחלפת (תמונה  17בשלב
הקודם) ואת הסיסמה החדשה יש להזין בשדה השני ( .)Enter second OTP valueלאחר מכן יש ללחוץ על
 Resync Tokenולקבל פידבק שהסנכרון הצליח (תמונה .)21
בשדה ה ( )Enter PIN for tokenניתן לשנות את הסיסמה הראשונית שהזנתם (שלב  ,10תמונה .)11
בשלב זה הסתיים תהליך הגדרת הטוקן .ניתן להתקדם לשלב הבא שהוא התקנת  Pulse Secureוהתחברות
לרשת הטכניונית.

Figure 20

Figure 19

Figure 21

שלב  – 2התקנת Pulse Secure
בשלב זה יוסבר כיצד להתקין את תוכנת ה  Pulse Secureהמאפשרת התחברות לרשת הטכניונית.
 .16ממחשב נייח או נייד (לפטופ) ,המריצים מערכת הפעלה מסוג  Windowsיש להיכנס לקישור הבא:
https://cis.technion.ac.il/central-services/communication/off-campus-connection/ssl-vpn/installpulse-client-win/

 .17יש לבחור את גרסת ההתקנה המתאימה למערכת ההפעלה > ולהתקין לפי ההוראות שמתוארות בעמוד.
במידה ומערכת ההפעלה איננה  Windowsיש לפעול לפי ההוראות בקישור הבא:
https://cis.technion.ac.il/?s=secure&submit=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9

שלב  – 3התחברות לרשת הטכניונית
בשלב זה יוסבר כיצד להתחבר בפועל לרשת הטכניונית מכל מקום בעל רשת תקינה.
 .18לאחר שהוגדר ה  Pulse Secureבמחשב ,יש לבחור בסמל הקטן של  Pulse Secureהמופיע בתמונה .יש
ללחוץ על "."Open Pulse Secure

Figure 22
 .19יש ללחוץ על סימן ה"פלוס" המופיע בתמונה.

Figure 23
 .20יש ליצור חיבור פעיל כפי שמופיע בתמונה  .24לאחר מכן יש לבחור ב .connect

Figure 24

 .25לאחר שלב זה יש ללחוץ שוב על  connectולהזין את פרטי ההתחברות המתאימים :בשדה ה username
יש להזין מייל טכניוני עם סיומת מתאימה (סטודנטים | @campus.technion.ac.il :עובדים/חברי סגל:
.)@technion.ac.il
 .26בשדה ה  passwordיש להזין ראשית את ה  PINקוד שנקבע בשלב יצירת הטוקן (סעיף  – 10תמונה )11
ומיד לאחריו (ללא שום רווח) את הסיסמה המופיעה במחולל הסיסמאות שהותקן קודם ( 6ספרות) .יש לבצע
את הזמנת הסיסמה המופיעה בטוקן מהר ככל האפשר ,שכן הסיסמה מתחלפת בפרק זמן קצר.
דוגמה לסיסמה ב  :Pulse Secureנניח וה  PINקוד שהוגדר קודם היה  0000והסיסמה שמחולל הסיסמאות
(בטלפון החכם) סיפק הייתה  ,123456אז הסיסמה שיש להזין ב  Pulse Secureבשדה ה  Passwordהיא:
.0000123456
לאחר מכן יש ללחוץ על  connectולחכות שיתבצע חיבור .ברגע שהתקבל פידבק חיובי ,ניתן לדעת שבוצע
חיבור לרשת הטכניונית .בשלב זה ניתן להתחבר (מכל מקום עם חיבור רשת תקין – חוטי או אלחוטי)
ליישומים הדורשים רשת טכניונית ( ,sapתיקיות רשת פקולטיות וכדומה).

Figure 25
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