SZTE Egyetemi Könyvtár  Eduroam wifi használata Symbian telefonnal

Első lépésként a telefonra le kell tölteni a csatlakozáshoz szükséges tanúsítványt, enélkül a
csatlakozás nem fog sikerülni. Ez történhet telefonról böngészővel előre (másik wifi használata, 3G
kapcsolat), vagy számítógépen és onnan átmásolni a telefonra kábel vagy bluetooth segítségével.
A tanúsítványokat az alábbi címen lehet elérni: http://www.cacert.org/index.php?id=3 (vagy a
http://cacert.org címről a Root Certificate menüpontra kattintva).
Innen az alábbi 2 fájlt kell letölteni:
Root Certificate (DER Format) és Intermediate Certificate (DER Format).
Ha a DER fájlok a telefonon vannak, akkor a fájlkezelőben meg kell
őket keresni, és "elindítani" azonat. A telefon meg fogja kérdezni, hogy
mit tegyen a tanúsítványokkal  el kell menteni őket. Mindkettőt, a
sorrend mindegy.

Ha a tanúsítványok megvannak, akkor a telefon beállítások menüjében
a Kapcsolatok menüpontot kell kiválasztani...

... azon belül a Célok menüt...

...majd Internet.

Itt ha már lenne esetleg Eduroam, akkor azt célszerű kitörölni és újra
felvenni, az alábbiak szerint:
Ki kell választani az Optiók (bal alsó menü) / Új hozzáférési pontot. A
telefon automatikusan ellenőrzi az elérhető kapcsolatokat, a WLAN
menüt kell majd választani, ha megkérdezi, azon belül természetesen
az eduroamot. Az oldalon meg fog jelenni ezután az eduroam
menüpont...

... amin az Opciókból a Szerkesztés menüt kell kiválasztani.

A képen látható módon kell a beállításokat elvégezni.
Legfontosabbak ezek közül:
WLAN hálózatmód: Infrastuktúra
WLAN biztonságmód: WPA/WPA2

Majd a WLAN biztonsági beállításokat kell kiválasztani (dupla click)...

... a megjelenő oldalon pedig kiválasztani a WPA/WPA2 alatti menüből az EAPot, aztán az EAP
modul beállításai következnek.

Itt a listából ki kell pipálni az EAP-PEAP sort, majd ha ez megtörtént,
akkor dupla kattintás ugyanezen a soron, és egy újabb képernyő
következik...

Személyes tanúsítvány nem kell,
kiválasztva a következő kép fogad...

hitelesítő

azonban

igen,

ezt

... ahol a telefon által ismert tanúsítványok listájából ki kell választani a DigiCert Assured ID Root CA
kezdetű sort. Ez a tanúsítvány csak akkor fog a listában szerepelni, ha a leírás elején említett

módon a tanúsítvány a telefonba került!

Visszatértünk az előző oldalra.
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Használt tartomány: Felhasználói
Tartomány: üresen kell hagyni.
Ha mindez kész, akkor a képernyő jobb felső sarkában látható jobbra
mutató nyíllal lapozni kell egyet...

... ahol a listából ki kell választani az EAPMSCHAPv2t, és ezen
duplackickelni...

... ahol a beállítás utolsó oldalaként meg kell adni felhasználónévnek mégegyszer a fenti
azonosítót, jelszókérésre a Nemet választani, majd Jelszónak az eduroam jelszót beírni, ami
alapértelmezett esetben 29MAY89 formátumban a születési dátum.

