
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    

           Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm  2009 
 

THÔNG BÁO VỀ DỊCH VỤ VPN  
 

Từ 01/03/2009, trung tâm VNUNet chính thức cung cấp dịch vụ VPN (Mạng 
riêng ảo). Thông qua VPN, với một máy tính ở nhà, người dùng VNUNet có thể 
truy cập vào VNUNet giống như truy cập từ máy tính bên trong mạng VNUNet. 
Nhờ vậy có thể sử dụng các dịch vụ của VNUNet như ở trong mạng nội bộ 
VNUNet: Văn thư điện tử, Các tập chí điện tử mà ĐHQGHN đã mua, …  

Để sử dụng được VPN, người dùng cần khai báo kết nối đến VNUNet qua 
VPN server, sau đó truy cập với tải khoản chung đã được cấp phát (để sử dụng thư 
điện tử và truy cập Internet).  

I. Khai báo kết nối VNUNet qua VPN (Với Vista xem Phụ lục)  
1. Bấm Start, chọn Connect To => Show all connections  
2. Bấm Create a new connection  
3. Bấm Next. Ở giao diện kế tiếp, chọn Connect to the network at my 

workplace  
4. Bấm Next và chọn Vitual Private Network connection  
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5. Ở giao diện kế tiếp, nhập vào định danh của kết nối này. Chẳng hạn là 
VNUNet. Sau đó bấm Next.  

 
6. Chọn Do not dial the initial connection  
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7. Nhập vào địa chỉ IP của VPN Server: 203.113.130.219  

 
8. Bấm Next, ở giao diện kế tiếp chọn Do not use my smart card  
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9. Bấm Next  
Trong giao diện kế tiếp đánh dấu vào Add a shotcut to this connection to 
my desktop. Bấm Finish để kết thúc.  

 

10. Trong giao diện VNUNet Properties, chọn Advanced (custom Settings) 
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Bấm nút Setting và thiết lập các thông tin như hình dưới đây: 
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II. Đổi mật khẩu LDAP (Chức năng đổi mật khẩu trong hệ thống email. Chỉ cần 
đổi một lần để kích hoạt tích hợp tài khoản LDAP với CSDL của VPN Server)  

 
III. Kết nối:  
- Gõ đúp vào biểu tượng VNUNet  
- Nhập tên đăng nhập và mật khẩu vừa khai báo mới với LDAP.  
 
-Sử dụng các dịch vụ của VNUNet như ngồi trước máy tính trong mạng VNUNet 
tại phòng làm việc ở các đơn vị của ĐHQGHN: Sử dụng hệ thống văn thư điện tử, 
Truy cập các tạp chí điện tử:  

IEEE Computer Society   
(http://search2.computer.org/advanced/Advanced_Search_logged.jsp),  
 

Springer US - Academic Journals, Books and Online Media  
(http://www.springer.com/west/home?SGWID=4-102-0-0-0), ...  
 

American Society of Mechanical Engineers 
(http://www.asme.org/)  
 

Science Direct 
(http://www.sciencedirect.com/)  
 

Hà nội, ngày 27/02/2009   

Trung tâm VNUNet  
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PHỤ LỤC 

Khai báo kết nối VNUNet qua VPN đối với Windows Vista 
1. Bấm Start, chọn Connect to  

 

2. Trong giao diện kế tiếp, đừng quan tâm đến những khai báo đã có, chọn  Setup a 
connection or network  

 
3. Chọn Connect to a workplace  
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4. Chọn Use my Internet connection (VPN)  

 
5. Nhập các thông tin như đánh dấu trong các hình chữ nhật mầ đỏ  
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6. Nhập User name và Password vẫn dùng truy cập VNUmail, đánh dấu 

Remember this password nếu muốn. Bấm Create.  
7. Đừng bấm Connect now. Hãy chọn Close để đóng cửa sổ khai báo và thực 

hiện một số điều chỉnh  
8. Bây giờ trong cửa sổ Connect to a network, sẽ nhìn thấy dòng VNUNet  

VPN connection. Bấm phím chuột phải lên dòng này và chọn Properties  
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9. Trong cửa sổ VNUNet Properties chọn thẻ Options, bỏ chọn Include 

Windows logon domain  
10. Trong cửa sổ VNUNet Properties chọn thẻ Security, đánh dấu vào 

Advanced (custom settings), sau đó chọn Settings …  
11. Ở dòng Data encryption chọn: No encyption allowed  
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Đánh dấu vào ô Unecrypted password (PAP), bỏ đánh dấu các ô Challenge 
Handshake Authentication Protocol (CHAP) và Microsoft CHAP Version 2 
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(MS-CHAP v2). Bấm OK.  

 
II. Đổi mật khẩu LDAP (Chức năng đổi mật khẩu trong hệ thống VNUmail. Chỉ 
cần đổi một lần để kích hoạt tích hợp tài khoản LDAP với CSDL của VPN Server) 

 
III. Kết nối:  
- Gõ đúp vào dòng: VNUNet VPN connection  

 
- Nhập tên đăng nhập và mật khẩu vừa khai báo mới với LDAP…  
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− Sử dụng các dịch vụ của VNUNet như ngồi trước máy tính trong mạng 
VNUNet tại phòng làm việc ở các đơn vị của ĐHQGHN: Sử dụng hệ thống 
văn thư điện tử, Truy cập các tạp chí điện tử:  

+ IEEE Computer Society   
(http://search2.computer.org/advanced/Advanced_Search_logged.jsp),  
 

+ Springer US - Academic Journals, Books and Online Media  
(http://www.springer.com/west/home?SGWID=4-102-0-0-0), ...  
 

+ American Society of Mechanical Engineers 
(http://www.asme.org/)  
 

+ Science Direct 
(http://www.sciencedirect.com/) 
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