Windows 7 - konfiguracja usługi eduroam

Aby móc korzystać z usługi eduroam, należy zarejestrować konto na stronie
http://eduroam.man.koszalin.pl.

Po pomyślnej aktywacji konta przez Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych można
przystąpić do konfiguracji urządzenia.

1. Przejście do ustawień
Należy otworzyć Centrum sieci i udostępniania: Start / Panel sterowania / Sieć i Internet (w widoku
według Kategorii) / Centrum sieci i udostępniania (Rysunek 1).

Rysunek 1 Centrum sieci i udostępniania
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Następnie należy w lewej kolumnie wybrać Zarządzanie sieciami bezprzewodowymi (Rysunek 2).

Rysunek 2 Zarządzanie sieciami bezprzewodowymi

2. Dodanie sieci bezprzewodowej
W kolejnym kroku należy dodać nową sieć bezprzewodową (Rysunek 3).

Rysunek 3 Dodaj sieć bezprzewodową
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Po kliknięciu Dodaj wyświetli się okno z wyborem w jaki sposób dodać sieć (Rysunek 4), w którym
należy wybrać opcję pierwszą – Ręcznie utwórz profil sieciowy.

Rysunek 4 W jaki sposób chcesz dodać sieć

Wyświetli się okno z formularzem, który należy wypełnić zgodnie z poniższym rysunkiem (Rysunek 5).

Rysunek 5 Informacje o sieci bezprzewodowej

Po kliknięciu Dalej ukaże się okno z informacją o poprawnym dodaniu sieci eduroam, a także z opcją
Zmień ustawienia połączenia, którą należy wybrać.
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3. Zmiana ustawień

Rysunek 6 Zmień ustawienia połączenia

Wyświetli się okno Właściwości sieci
bezprzewodowej, w której należy przejść do
zakładki Zabezpieczenia (Rysunek 7, krok 1)


Typ zabezpieczeń ustawić na WPA2Entrerprise (Rysunek 7, krok 2),



Typ szyfrowania na AES (Rysunek 7, krok
2).

W kolejnym kroku należy przejść do Ustawień
(Rysunek 7, opcja 3).

Rysunek 7 Właściwości sieci bezprzewodowej
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Po przejściu do Ustawień wyświetli się okno Właściwości chronionego protokołu EAP (Rysunek 8).

Rysunek 8 Właściwości chronionego protokołu EAP

W oknie Właściwości chronionego protokołu EAP należy:


odznaczyć domyślnie zaznaczoną opcję Weryfikuj certyfikat serwera (Rysunek 8, krok 1),



przejść do Właściwości protokołu EAP MSCHAPv2 wybierając Konfiguruj… (Rysunek 8, krok 2).

Rysunek 9 Właściwości protokołu EAP MSCHAPv2
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We właściwościach protokołu EAP MSCHAPv2 należy:


odznaczyć opcję Automatycznie użyj mojej nazwy logowania i hasła (oraz domeny, jeżeli
istnieje) systemu Windows .

Na tym etapie okna widoczne na rysunku Rysunek 9 oraz Rysunek 8 należy zatwierdzić OK. Zostanie
widoczne okno z rysunku Rysunek 7, w którym należy przejść do:


Ustawienia zaawansowane (Rysunek 7, krok 4).



Wyświetli się okno jak na rysunku Rysunek 10.

W oknie Ustawienia zaawansowane (Rysunek 10), w zakładce Ustawienia 802.1X należy:


zaznaczyć opcję Określ tryb uwierzytelniania: (Rysunek 10, opcja 1),



z listy rozwijanej należy wybrać Uwierzytelnianie użytkownika (Rysunek 10, krok 2),



wcisnąć przycisk Zapisz poświadczenia (Rysunek 10, krok 3).

Rysunek 10 Ustawienia zaawansowane
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4. Zapisywanie poświadczeń
Po wybraniu Zapisz poświadczenia wyświetli nam się formularz (Rysunek 11), w którym należy
wpisać login oraz hasło. Login został wygenerowany na podstawie numeru indeksu, np. jeśli podczas
rejestracji podano nr indeksu U-5555 wówczas loginem będzie U5555@s.tu.koszalin.pl. Hasło
natomiast jest takie, jakie zostało podane podczas rejestracji.

Rysunek 11 Zabezpieczenia systemu Windows

Po zatwierdzeniu ustawień można łączyć się z siecią eduroam.

Rysunek 12 Łączenie z siecią
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