KÜTÜPHANE KAYNAKLARINA DIŞARIDAN (PROXY SUNUCU KULLANARAK) BAĞLANMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
A.

INTERNET EXPLORER KULLANICILARI İÇİN;

1.

İnternet Explorer açılır. ARAÇLAR > İNTERNET SEÇENEKLERİ iletişim penceresi açılır. Buradan BAĞLANTILAR sekmesine tıklanır. Bağlantılar
sekmesindeki “Yerel Ağ Ayarları” butonuna tıklanır. “Yerel Ağ Ayarları” Penceresindeki aşağıda resimde görünen onay kutucuğuna tıklanır ve adres
kısmına Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesindeki Proxy Sunucusunun IP numarası (79.123.236.38) ; hemen yanındaki kutucuğa ise Proxy Server
Bağlantı port numarası (3128) girilir. Sırasıyla TAMAM, TAMAM butonlarına tıklanarak ayarlar sonlandırılır.

2.

3.

İnternet Explorer tamamen kapatılır ve tekrar açılır. Tekrar açıldığında aşağıdaki resimde görüntülendiği gibi bize Proxy Sunucuya erişim için gerekli
kullanıcı adı ve şifresini sorar.
a.

Bu adımda akademik ve idari personelimiz kullanıcı adı kısmına mail adresini (örn: necatigok@osmaniye.edu.tr) şifre kısmına da mail
şifresini girerek proxy sunucusunu kullanabilirler.

b.

Önlisans ve Lisans öğrencilerimiz ise kullanıcı adı kısmına öğrenci numarasını, şifre kısmına da mail şifresini girerek sisteme erişebilir.
Sisteme ilk girişte tüm kullanıcılar için ön tanımlı geçici şifre T.C. Kimlik numaralarının ilk 8 hanesi olarak belirlenmiştir. Bu şifrenin öğrenci
mail sunucusundan mutlaka değiştirilmesi gerekmektedir. Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerimiz kullanıcı adı kısmına mail kullanıcı
adlarını @ogr.oku.edu.tr kısmı olmadan yazdıkları takdirde sisteme erişebileceklerdir. (örn: mail adresi ayse.sahin@ogr.oku.edu.tr olan bir
öğrencimiz sadece “ayse.sahin” kısmını kullanıcı adı olarak yazmalıdır.)

c.

Sisteme başarılı bir şekilde giriş yapıldığı takdirde www.ipnedir.com gibi sitelerden Ip Adresinizi kontrol ettiğiniz takdirde Ip Adresiniz
olarak Proxy Sunucusunun adresi olan 79.123.236.38 olduğunu görebilirsiniz.

B.

FIREFOX KULLANICILARI İÇİN;

1.

Firefox penceresindeki sol üst köşede bulunan turuncu renkli Firefox butonuna tıklanır. Açılan ana menüdeki seçenekler menüsüne tıklanır ve
seçenekler iletişim penceresi açılır. İletişim penceresindeki önce “Gelişmiş” simgesine ardından alt bölümde yer alan “Ağ” sekmesine tıklanır. Bağlantı
ayarları bölümündeki “Ayarlar…” butonuna tıklanır. Açılan yeni pencerede “Vekil Sunucuyu El ile Ayarla” radyo butonu seçilir, vekil sunucu ip adresi
(79.123.236.38) ve iletişim noktası (3128) ilgili kutucuklara girilir. Daha sonra “Tüm iletişim kuralları için bu vekil sunucuyu kullan.” Seçeneği aktif hale
getirilerek ayarlar tamamlanır.

2.

Firefox tamamen kapatılır ve tekrar açılır. Tekrar açıldığında aşağıdaki resimde görüntülendiği gibi bize Proxy Sunucuya erişim için gerekli kullanıcı adı
ve şifresini sorar.
a.

Bu adımda akademik ve idari personelimiz kullanıcı adı kısmına mail adresini (örn: necatigok@osmaniye.edu.tr) şifre kısmına da mail
şifresini girerek proxy sunucusunu kullanabilirler.

b.

Önlisans ve Lisans öğrencilerimiz ise kullanıcı adı kısmına öğrenci numarasını, şifre kısmına da mail şifresini girerek sisteme erişebilir.
Sisteme ilk girişte tüm kullanıcılar için ön tanımlı geçici şifre T.C. Kimlik numaralarının ilk 8 hanesi olarak belirlenmiştir. Bu şifrenin öğrenci
mail sunucusundan mutlaka değiştirilmesi gerekmektedir. Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerimiz kullanıcı adı kısmına mail kullanıcı
adlarını @ogr.oku.edu.tr kısmı olmadan yazdıkları takdirde sisteme erişebileceklerdir. (örn: mail adresi ayse.sahin@ogr.oku.edu.tr olan bir
öğrencimiz sadece “ayse.sahin” kısmını kullanıcı adı olarak yazmalıdır.)

c.

Sisteme başarılı bir şekilde giriş yapıldığı takdirde www.ipnedir.com gibi sitelerden Ip Adresinizi kontrol ettiğiniz takdirde Ip Adresiniz
olarak Proxy Sunucusunun adresi olan 79.123.236.38 olduğunu görebilirsiniz.

