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Instrukcja dostępu do sieci WiFi „up-campus” 

dla systemów: Windows 7, Vista, XP 
 

Poniższą procedurę stosuje się jednorazowo przy pierwszym logowaniu do sieci WiFi. 

1. Pobieramy i zapisujemy w urządzeniu, plik z certyfikatem (certyfikat up-campus.cer) 

2. Klikamy dwukrotnie na pobranym pliku i wybieramy „Zainstaluj certyfikat” 

 

3. W wyświetlonym kreatorze klikamy „Dalej” a następnie wybieramy opcje: 

- Umieść certyfikaty w następującym magazynie 

- Klikamy Przeglądaj i wybieramy „Zaufane główne urzędy certyfikacji” 

- Zatwierdzamy klikając „OK” 

- Kończymy kreator klikając „Dalej” i „Zakończ” 
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4. Może pojawić się monit o potwierdzenie instalacji certyfikatu. Proszę sprawdzić czy informacje 

zgadzają się z pokazanymi na obrazie poniżej i kliknąć „Tak” 

 

5. Po pomyślnym zaimportowaniu certyfikatu w połączeniach sieciowych odnajdujemy sieć WiFi o 

nazwie „up-campus”. 
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6. Po zainicjowaniu połączenia system poprosi o nazwę użytkownika i hasło.  

 

 

 
 

 

7. Po poprawnym uzupełnieniu danych połączenie zostanie zestawione.  

8. W niektórych przypadkach system może zakomunikować użytkownikowi o nieprawidłowościach, co 

jest sygnalizowane komunikatem. W celu korzystania z sieci up-campus należy wybrać opcje połącz. 
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Uwagi do systemu Windows XP 

 
Niektóre komputery z systemem Windows XP mają problem z poprawnym wykryciem parametrów 

zabezpieczeń. Taka sytuacja występuje, gdy do obsługi sieci używane jest wbudowane oprogramowanie 

systemu Windows do konfiguracji sieci bezprzewodowej. Symptomem opisanego problemu jest komunikat 

o braku możliwości odnalezienia certyfikatu zabezpieczeń. Aby rozwiązać ten problem należy wykonać 

następujące kroki: 

1. Klikamy prawym klawiszem myszki ikonkę sieci bezprzewodowej i wybieramy „Wyświetl dostępne 

sieci bezprzewodowe” 

 

2. Po zaznaczeniu sieci „up-campus” wybieramy opcję „Zmień ustawienia zaawansowane” 

 

 

3. W otwartym okienku przechodzimy na zakładkę „Sieci bezprzewodowe”, zaznaczamy sieć „up-

campus” i klikamy przycisk „Właściwości” 
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4. Ustawiamy Typ protokołu EAP na Chroniony protokół EAP (PEAP), klikamy Właściwości i ustawiamy 

opcje jak na poniższym widoku: zaznaczamy Weryfikuj certyfikat serwera, na liście „Zaufane główne 

urzędy certyfikacji” odnajdujemy i zaznaczamy rad-RADIUS-CA, w części „Wybierz metodę 

uwierzytelniania” wybieramy Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAP v2), klikamy Konfiguruj i odznaczamy 

pole przy opcji „Automatycznie użyj nazwy logowania i hasła” 

 

 

 

 


