
Eduroam 
 

Instructions for standard Microsoft driver in Windows XP 
 

עבור מנהל התקן סטנדרטי של  Windows XPהגדרות למערכת הפעלה 
 מיקרוסופט

For this instruction to work, you have to disable any 3rd party 
WiFi managers and let Windows handle your WiFi settings. 

 

 הרשת את מנהל WINDOWS -ש כך על מסתמכות ההוראות
 .מופסקים במחשב שלישי צד הרשת ומנהלי האלחוטית
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וללחוץ על ( לוח בקרה< --הגדרות < --התחל ) Start  Settings  Control Panel –יש לגשת ל 

Network Connections (חיבורי רשת) 
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רשת  )  Wireless Network Connectionיש ללחוץ על קליק ימני על הצלמית של 
 (מאפיינים) Properties –ולבחור ב ( אלחוטית
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 Use Windows to יש לסמן בתיבת הסימון 1.
configure my wireless network. 

 

 ( . הוסף) Addיש ללחוץ על כפתור . 2
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 :  יש למלא את הפרטים הבאים 
 

 
Network name : eduroam 

 
Security type : WPA2  (Enterprise) 

 
AES Encryption type :  

 
 :  יש לוודא שמסומנת האופציה 

Start connection automatically ( התחל בחיבור
 (.אוטומטית

 
 (אימות) Authenticationכעת יש ללחוץ על 

 



 (אימות) Authenticationבמסך הבא יש לבחור בלשונית 

 (הגדרות) Settingsכעת יש ללחוץ על כפתור 
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 .  יתקבל המסך הבא. 3
 Automatically use my Windows –יש לבטל את הסימון ב 

logon name and password (and domain if any) ( באופן
 (.  שלי כניסה וסיסמה Windowsאוטומטי להשתמש בשם 

 
 .בכל המסכים( אישור) OKיש ללחוץ על כפתור 

 

 

3 

7 

 Validate serverיש לבטל את הסימון בתיבת הסימון 1.
certificate (אמת אישור שרת. ) 

 

 ( .  הגדר) Configureיש ללחוץ על כפתור . 2

 

 

5 4 



 OKיש ללחוץ . 1 

 OKיש ללחוץ . 2
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 יש ללחוץ כאן. 1 

בצירוף  . ז.יש למלא את נתוני ההתחברות שם משתמש הינו מספר ת1.
@haifa.ac.il . הסיסמה ממערכתSSO (מאגרי  , יישומי סגל, היילרן, נט.קמפוס

 (מידע בספריה

 ( .  אישור) OK יש ללחוץ על 2.



   :שים לב 

 

 .יש לבצע את השלבים הבאים בכדי לאפשר גלישה, setup-eduroamבמידה והתחברת לרשת . 1

 

 יש להתנתק מרשתsetup-eduroam . 

 

של הרשת את הפרופיל " מחוק"יש לsetup-eduroam. 

 

 יש להתחבר לרשתeduroam . 

 

 .י מדריך/ראהבמידה ונתקלת בבעיה עם הסיסמה באפשרותך לשנות סיסמה באופן עצמאי . 2

 

 !בהצלחה        
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http://dochelpdesk.haifa.ac.il/files/sso/new_password_retrieval_instructions_segel.pdf
http://dochelpdesk.haifa.ac.il/files/sso/new_password_retrieval_instructions_segel.pdf
http://dochelpdesk.haifa.ac.il/files/sso/new_password_retrieval_instructions_segel.pdf

