
Wifi dokumentáció Windows XP rendszerhez 

 

Könyvtárunkban bevezetésre kerül a wifi rendszer, melyet az olvasók az olvasótermekben tudnak 

igénybe venni hozott laptoppal az eduroam keretében. Eduroamra jogosultakról, illetve magáról a 

szolgáltatásról bővebb információ megtalálható a szórólapokon, így itt csak a wifi Windows XP alatti 

beállításról esik szó. Az alábbi folyamat után lesz működőképes hálózat a felhasználó notebookján. 

A laptopok többsége a beépített wireless kártyájával automatikusan felismeri, hogy van egy 

EDUROAM wifi-hálózat hatótávolságban. Mivel azonban nincsen elvégezve az authenikáció, így nem 

tudjuk azonnal igénybe venni a szolgáltatást. A konfiguráláshoz a Vezérlőpult / Hálózati kapcsolatok 

ikonra kattintva a hálózati kapcsolatok közül menjünk a wireless eszköz ikonjára és a jobb klikkel 

előhozott menüben a tulajdonságok menüpontot válasszuk ki. Ezután menjünk a Vezeték nélküli 

hálózat fülre, ahol az előnyben részesített háózatoknál az esetek többségében megjelent már az 

eduroam profil. Válasszuk ki és kérjük a tulajdonságait. Amennyiben nincsen ott automatikusan úgy a 

hozzáadás gombra kattintva adjuk hozzá (a képen ezt az esetet láthatjuk). 

 

A társításnál a hálózati hitelesítésnek WPA2-nek, az adattitkosításnak AES-nek kell lennie. Ha 

megvan, válasszuk ki a Hitelesítést. EAP-típusnak jelöljük be a Védett EAP (PEAP) lehetőséget. 
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Ekkor menjünk a Védett EAP tulajdonságaira, ahol a Kapcsolódás a következő kiszolgálóhoz sorba 
írjuk be a wifi.bibl.u-szeged.hu kiszolgálócímet, valamint a Kiszolgálói tanúsítványok közül válasszuk ki 
az DigiCert Assured ID Root CA lehetőséget, amennyiben az eszköz nem tartalmazza ezt, akkor az UTN- 
Userfirst Hardware hitelesítés szolgáltató legyen bepipálva. Hitelesítési módnak válasszuk ki a "Titkos 
jelszó (EAP-MSCHAP v2)"-t.



Végül menjünk a konfigurálás gombra, az ekkor előugró ablakban ne legyen kiválasztva a Windows 

bejelentkező név és jelszó automatikus használata. Ha megvan a beállítás, akkor kattintsunk az OK 

gombra. 

 

Ezután konfigurálja a hálózatot és egy idő után megjelenik a jobb alsó sarokban egy buboréküzenet. 

A buboréküzenetre kattintva megadhatjuk a felhasználónév / jelszó párost, ezzel bejelentkezve a 

hálózatba. Felhasználónévnek a diakigazolvány/olvasójegy száma@bibl.u-szeged.hu -t kell használni. 

Jelszót pedig a szórólapokon megadott módon kell beírni (ha nem változtatott jelszót akkor a 

beírattkozásnál megadott születési idő az következő módon (hónap neve a 3 betűs angol 

rövidítéssel): 05-MAY-87 vagy 17-OCT-81). 

 



Ha sikeres volt a bejelentkezés akkor az elérhető vezeték nélküli hálózatokban az eduroam hálózatnál 

a csatlakoztatva lesz látható. 

 

Amennyiben legközelebb is használni kívánjuk a wifit, akkor az esetek többségében nincsen 

szükségünk a fenti hosszabb folyamat elvégzésére, hanem automatikusan megkapjuk a tanúsítványt 

és megtörténik a hitelesítés. Amennyiben valaki frissen íratkozott be a könyvtárba úgy a wifit 

leghamarabb 2 óra múlva tudja csak használni. A fentebb vázolt beállítási folyamathoz szükséges 

minimum SP2-re frissített Windows XP. 

Sok sikert a wifi használatához! 




