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  כ"ד בכסלו התשע"ו ב"ה, 
  2015בדצמבר  6

  2015-800מח 
  
  
  

EDUROAM התחברות הוראות  
 

 
  תיאור השירות : 

  
הנועד לתת מענה   פרויקט בינלאומי -Eduroam -אילן שותפה ב-אוניברסיטת בר 

לצורך בגישה אחידה ומאובטחת לרשת אלחוטית במוסדות אקדמיים ברחבי  

  להתחבר  והסטודנטים, הסגל חברי, יתהאקדמ לקהילה מאפשר העולם. הפרויקט

  מול  הזדהות באמצעות בפרויקט, וזאת החבר  אקדמי מוסד לרשת האינטרנט מכל

  למוסד  המגיע אילן-סגל/חוקר/סטודנט באונ' בר חבר כל -דהיינו  .מוסד האם

  שם  באמצעות האלחוטית במקום, לרשת להתחבר יכול בפרויקט,  אקדמי החבר

אילני. מאידך, כל אורח המגיע  -הבר  Active Directory- המשתמש והסיסמא ב

, יוכל להתחבר לרשת לאחר  Eduroam- אילן ממוסד הלוקח חלק בפרויקט ה-לבר

השירות אינו מהווה תחליף   –הזדהות מוצלחת מול מוסד האם ממנו הגיע. שימו לב 

  במקרה ונדרשת גישה למשאבי ארגון פנימיים.  SSL-VPNל

 וי של הרשת האלחוטית בקמפוס. השירות זמין בכל אזורי הכיס 
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  התחברות לשירות :

 
-טרם ביקורכם במוסד מארח, יש לוודא התחברות תקינה לשירות בעודכם בבר

  . כאןאילן. את רשימת מוסדות השותפים בפרויקט ניתן למצוא 

  

  :  אוטומטית התחברות

  מערכות ההפעלה, ולצורך התחברות נוחה ומהירה, באפשרותכם עבור רוב

 CAT (Eduroam Configuration Assistant Tool)  -להוריד ולהתקין את ה

המאפשר התחברות אוטומטית   היוצרת עבורכם את פרופיל הרשתתוכנה  -

 לשירות. במהלך ההתקנה תידרשו להקיש את שם המשתמש בפורמט :

username@biu.ac.il   .והסיסמא  

 Android -  תוכנה ייעודית מ יש אפשרות להתקין- GooglePlay  ,  או

  לחילופין להגדיר את הפרופיל בהתאם להוראות ההתקנה. 

  

  
  
 
 
 
 

    הוראות התקנה 
  MS Windows 

MS Win7/8/10   
    
  Mobile  

Android(4.3 and up)    
Apple iOS    
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 : התחברות ידנית
 

, יש לנסות ולהתחבר לשירות תוך שימוש  CATבאם לא נתמך מכשירכם ע"י 
  הגדרות הבאות:ב
  

 
• SSID: eduroam 
• Network Authentication: WPA2 Enterprise; 
• Encryption: AES; 
• EAP type: PEAP with MSCHAPv2(i.e. Phase 2 = MSCHAPv2); 
• Credentials:  username@biu.ac.il   and your password 

 

  ות הפעלה כ במער  –הערהWindows   ו -iOS י התחברות יופיע  ייתכן ותוך כד
ניתן להתעלם מהודעה   –) לא מזוהים certificateחלון עם הודעה על תעודה (

 זו.
 
  

  : אילן-התחברות עבור אורחים בבר
  

  : זה  לשירות אורחים  הוראות עבור ההתחברות  להלן

  האורח יתחבר לSSID  Eduroam  .המופץ בקמפוס 
 האם    לצורך הזדהות ישתמש האורח בפרטיו כפי שקיימים במוסד–  

והסיסמא    username@tau.ac.ilיתחבר עם    TAU-אורח מ לדוגמא :
  הרלוונטית. 
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