
Wymagania wstępne
Aby korzystać z sieci eduroam działającej na Politechnice Lubelskiej należy 

1. posiadać  działający adres  e-mail  w  domenie  pollub.pl,  który  zazwyczaj  ma  postać
i.  nazwisko@pollub.pl   (w  celu  uzyskania  adresu  należy  się  skontaktować  z  Centrum
Informatycznym PL)

2. od  administratora  usługi  eduroam uzyskać  paczkę  i.nazwisko.zip zawierającą  wszystkie
klucze/certyfikaty  niezbędne  do  konfiguracji  połączenia  (szczegółowy  opis:
http://eduroam.pollub.pl w sekcji Rejestracja)

Przed  rozpoczęciem  konfiguracji  połączenia  zaleca  się  aktualizację  sterowników  karty
bezprzewodowej do najnowszej dostępnej wersji.

Importowanie certyfikatu CA
Należy rozpakować paczkę i.nazwisko.zip otrzymaną od administratora i otworzyć plik zawierający
certyfikat CA w formacie akceptowanym przez Windows (plca_cert.der)

   

   

Pojawi się okno z właściwościami certyfikatu. W dalszej kolejności: (1) uruchamiamy instalację
certyfikatu,  (2)  wybieramy  instalację  dla  bieżącego  użytkownika,  (3)  wybieramy  umieszczenie
certyfikatu w magazynie Zaufanych głównych urzędów certyfikacji, (4) kończymy pracę kreatora i
zamykamy okno właściwości certyfikatu

mailto:nazwisko@pollub.edu.pl
http://eduroam.pollub.pl/


Importowanie certyfikatu użytkownika

W rozpakowanej paczce należy odszukać i otworzyć plik i.nazwisko.p12, który zawiera certyfikat i
klucz prywatny użytkownika. 

    

   

Uruchamia się kreator importu certyfikatów. W dalszej kolejności: (1) wybieramy instalację dla
bieżącego  użytkownika,  (2)  zatwierdzamy  instalację  wybranego  pliku,  (3)  wprowadzamy  hasło
chroniące certyfikat otrzymane pocztą elektroniczną po założeniu konta przez administratora, (4)
zatwierdzamy Automatyczny wybór magazynu certyfikatów, (5) kończymy instalację



Konfiguracja połączenia

    

Aby skonfigurować połączenie klikamy ikonkę Wi-Fi  prawym przyciskiem myszy i  otwieramy
Centrum sieci i udostępniania.

    

   

W dalszej kolejności: (1) wybieramy Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć, (2) wybieramy Ręczne
nawiązanie  połączenia  z  siecią  bezprzewodową,  (3)  wprowadzamy  nazwę  sieci  eduroam oraz
wybieramy typ zabezpieczeń: WPA2-Enterprise, (4) wybieramy opcję zmiany ustawień połączenia.



   

W ustawieniach  połączenia:  (1)  wybieramy  Kartę  inteligentną  lub  inny  certyfikat jako  metodę
uwierzytelniania  sieci,  (2)  przechodzimy  do  ustawień  metody,  (3)  włączamy  Sprawdzanie
tożsamości  serwera,  (4)  zaznaczamy  zainstalowany  wcześniej  certyfikat,  (5)  zatwierdzamy
wprowadzone zmiany

    

Komputer  powinien automatycznie połączyć się  z siecią  eduroam.  W trakcie  łączenia może się
pojawić  prośba  o  zatwierdzenie  certyfikatu  serwera.  Po  sprawdzeniu  certyfikatu  serwera
zatwierdzamy jego poprawność.
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