Eduroam sarea konfiguratzeko gida – Macintosh
eduroam sareak programari atxikitako Europako unibertsitateetako kide guztiei edozein
unibertsitatetan Internetera haririk gabe konektatzeko aukera ematen die. Beharrezkoak diren
erabiltzaile-kontuak LDAP direktorio batean daude eta Unibertsitateko langile guztiei
automatikoki alta ematen zaie.
Sare hau IEEE 802.1X estandarretan oinarrituta dago, EAP-TTLS-PAP egiaztatzearekin.
Beraz, egiaztatu eta zifratu egiten du.
Eskuliburu hau Mac OS X Leopard-en azkeneko bertsioan oinarrituta dago: 10.5.6. Bertsio
hau edo berriagoren bat jartzea gomendatzen da.
eduroam haririk gabeko sarera konektatzeko, honako konfigurazio hau egin behar dugu:
Airport menutik edo Aplikazioak karpetatik Interneterako konexioa abiarazi:

Zabaltzen zaigun menuan “Interneterako konexioa ireki” aukeratuko dugu, eta honako leiho
hau agertuko zaigu:

Irudiaren ezkerraldean ikus daitekeen bezala, Airport aukera hautatu behar dugu.
Eskuinaldean, “Menu aurreratua”n sartzeko aukera ematen zaigu. Botoi horretan
klikatuko dugu.

Kasu honetan, “Sare hobetsiak” hutsik dago. Edonola ere, guk sare bat gehituko dugu “+”
ikurra daraman botoiarekin.

EHUko WIFI sarearen izena “eduoram” da. Dagokion eremuan idatziko dugu (letra xehez
eta komatxorik gabe). Segurtasunaren eremuan, zerrenda zabaldu eta “WPA Enpresa”
aukeratuko dugu.

“Erabiltzailea” eta “Pasahitza” eremuetan gure LDAP kontuarenak idatziko ditugu, eta
ondoren, “Gehitu” sakatuko dugu.
“Sarea” leihora itzulita, 802.1x araua konfiguratu behar dugu. Egiaztatze-protokolo bat
denez, berriro gure datuak sartu beharko ditugu. Horretarako, “802.1x” irekitzekoa
aukeratuko dugu, eta ondorengo leihoa agertuko zaigu:

Behe-ezkerraldean “+” ikurra ikusiko dugu. Bertan klik egin eta profil mota aukeratzeko
aukera emango zaigu. Guk “Erabiltzailearen profila” nahi dugu. Izen bat emango diogu
(originala behar du izan; esaterako, eduoram) eta “enter” tekla sakatuko dugu. Gainerako
eremuak honela beteko ditugu:

Erne “Egiaztatze” koadroarekin. “TTLS” bakarrik egon behar du markatuta. Irudian erakutsi
bezala, aukera hori hautatuta, “Konfiguratu…” hautatuko dugu, eta leiho hau agertuko
zaigu:

“TTLS barne-egiaztatzea”n PAP aukeratu behar da. Hala ez badago, aldatu egin behar da.
“Kanpo-nortasuna” atalean ez dugu ezer jarriko. Onartzeko eta leihoa ixteko OK sakatuko
dugu. Agertuko zaigun leihoan, berriro OK sakatu eta leiho nagusira joango gara. Ezer
egin aurretik, “Aplikatu”n klik egingo dugu, gure aldaketek efektua izan dezaten.
Beharbada, eduoramera konektatzea kosta egingo zaio. Prozesua bizkortzeko, egin ezazu
klik “Airport desaktibatu” eremuan, eta jarraian, “Airport aktibatu” eremuan. Berriro
erabiltzailearen datuak eskatzen dituen leiho bat agertzen bada, berrikus itzazu datuak,
gorde itzazu berriro eta proba ezazu beste behin. Guztia ondo egonez gero, honako hau
ikusi beharko zenuke:

“Egoera”k “Baimendua” izan behar du. Hutsegiterik egonez gero, ‘autoegokitutako IP
helbidea’ jarriko du. Berrikus ezazu konfigurazioa.

