
Instrukcja logowania do sieci eduroam w systemie Windows XP 
dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

1. Należy zainstalować certyfikat serwera zgodnie z instrukcją na stronie 
 w zakładce Certyfikat serwera.http://eduroam.ur.edu.pl

2. Należy upewnić się, że karta bezprzewodowa w urządzeniu jest włączona i działa 
prawidłowo.

3. Konfigurację należy rozpocząć od wyszukania sieci eduroam. W tym celu należy kliknąć 
prawym przyciskiem myszy na ikonę stanu połączenia bezprzewodowego i wybrać opcję 
Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe.

4. Urządzenie nie będzie w stanie się połączyć ponieważ nie są skonfigurowane odpowiednie 
parametry połączenia, należy wejść do menu po lewej stronie Zmień ustawienia 
zaawansowane.

(<tn Połączenie sieci bezprzewodowej

'¡J. Odśwież listę sieci

Zadania pokrewne

Zmień ustawienia 
zaawansowane

Skonfiguruj sieć 
bezprzewodową w domu 
lub w małej firmie

Zmień kolejność sieci 
preferowanych

O Dowiedz się więcej o sieci 
bezprzewodowej

Zadania sieciowe Wybierz sieć bezprzewodową

Kliknij element na poniższej liście, aby połączyć się z siecią bezprzewodową znajdującą się w 
zasięgu lub uzyskać więcej informacji.

eduroam Brak połączenia

£l Sieć bezprzewodowa z zabezpieczeniami (WPA2)

W tej chwili masz połączenie z tą siecią. Aby rozłączyć się z tą siecią, kliknij 
przycisk Rozłącz.

I q j Pracownicy Ręczne

. Sieć bezprzewodowa z zabezpieczeniami (WPA2) walili
Student_URZ

Sieć bezprzewodowa niezabezpieczona

[ Rozłącz

http://eduroam.ur.edu.pl


5. Należy kliknąć zakładkę Sieci bezprzewodowe i wybrać opcję Dodaj.

6. W zakładce Skojarzenie należy wpisać nazwę sieci: eduroam oraz zweryfikować ustawienia
Uwierzytelnianie sieciowe: WPA2 oraz Szyfrowanie danych: AES

Właściwości sieci bezprzewodowej

Skojarzenie Uwierzytelnianie Pouczenie

Nazwa sieci (SSID): eduroarrj

Q Połęcz, nawet jeśli sieć nie nadaje 

Klucz sieci bezprzewodowej

T a sieć wymaga klucza dla następujących elementów:

Otrzymuję klucz automatycznie

□ To jest sieć typu komputer-komputer (ad hoc); punkty dostępu 
bezprzewodowego nie sę używane

OK | Anuluj



7. W zakładce Uwierzytelnianie należy ustawić Typ protokołu EAP: Chroniony protokół EAP 
(PEAP) oraz odznaczyć opcję Uwierzytelniaj jako komputer, gdy informacje o komputerze są 
dostępne.

Następnie należy kliknąć przycisk Właściwości. W otwartym oknie należy zaznaczyć opcję 
Weryfikuj certyfikat serwera. W polu Połącz tylko z tymi serwerami, które również powinno 
być zaznaczone należy wpisać nazwę serwera uwierzytelniającego: radius.ur.local 
W polu Zaufane główne urzędy certyfikacji należy zaznaczyć certyfikat CA-UR, który został 
zainstalowany w punkcie 1.



Następnie należy kliknąć przycisk Konfiguruj i odznaczyć opcję Automatycznie użyj nazwy 
logowania i hasła (oraz domeny, jeżeli istnieje) systemu Windows.

8. Na wszystkich otwartych oknach należy wcisnąć OK.



4- Właściwości: Połączenie sieci bezprzewodowej ? X

Ogólne Sieci bezprzewodowe Zaawansowane

0 Użyj systemu Windows do konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej

Sieci dostępne:

Aby połączyć lub rozłączyć się albo znaleźć więcej informacji a 
sieciach bezprzewodowych w zasięgu, kliknij przycisk poniżej. I 

[ Pokaż sieci bezprzevs

eduroam właściwość

Sieci preferowane:
Automatycznie połącz się z dostępnymi sieciami w następujące 
kolejności:

i eduroam (Ręczne)

i Pracownicy (Ręczne)

1 trapez2 (Automatyczne)
Przenieś w

[ Przenieś w

[ Dodaj... ] [ Usuń ] [ Właściwości ]

Dowiedz się więcej o ustawianiu konfiguracji I Zaawans 
sieci bezprzewodowej. '----------------

Właściwości chronionego protokołu EAP

Podczas łączenia:

0 Weryfikuj certyfikat serwera

Skojarzenie | U wierzy te

Wybierz tę opcję, aby 
bezprzewodowych sie

✓ Włącz uwierzytelni

Typ 
protokołu _. .
EAP [ Chroniony

0 Uwierzytelnij jako k 
dostępne

□ Uwierzytelnij jako g 
komputerze są nieć

0 Połącz tylko z tymi serwerami:

radius.ur.local
Zaufane główne urzędy certyfikacji:

0 Thawte Personal Freemail CA

0 Thawte Personal Premium Crl

0 Thawte Premium Server CA

0 Thawte Server CA

0 Thawte Timestamping CA

0CA-UR
0 UTN - DATACorp SGC

0 Nie monituj użytkownika o aut 
lub zaufanych urzędów certyf

Właściwości protokołu EAP MSCHAPv2 fx~|

Podczas łączenia:

pi Automatycznie użyj nazwy logowania i hasła (oraz 
* domeny, jeżeli istnieje) systemu Windows

Wybierz metodę uwierzytelniania:

Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAP v2) 

0 Włącz szybkie łączenie ponowne 

0 Włącz testy kwarantanny

| Anuluj |

[ Konfiguruj... ]

□ Rozłącz, jeśli serwer nie przedstawi obiektu TLV powiązania kryptografie

9. Po wykonaniu powyższych czynności należy ponowić próbę połączenia się z siecią eduroam. 
Gdy pojawi się komunikat Kliknij tutaj, aby wybrać certyfikat lub inne poświadczenia dla 
połączenia z siecią eduroam, należy kliknąć w ten komunikat.

10. Pojawi się okno logowania. Należy podać nazwę użytkownika oraz hasło.



11. Po pomyślnym uwierzytelnieniu użytkownik zostaje dopuszczony do sieci. Widoczne jest to 
po komunikacie pobierania adresu z DHCP. Urządzenie powinno pobrać adres sieciowy i być 
skojarzone z odpowiednią siecią.

X«i” Połączenie sieci bezprzewodowej


