Trådløst netværk til Linux
For at kunne bruge skolens trådløse netværk skal din bærbare computer være udstyret med et
trådløst netkort. Nyere bærbare computere har normalt indbygget et trådløst netkort (ellers
kan det eventuelt købes som tilbehør).
Det trådløse netværk er af sikkerhedsgrunde adskilt fra skolens øvrige netværk. Når du er
logget på det trådløse net har du derfor de samme muligheder, som når du er koblet på
internet hjemmefra.



!

Du har adgang til internet, herunder til skolens hjemmeside og skolens FirstClass server
Du kan udskrive fra din personlige maskine.

Af sikkerhedsgrunde tillader vi ikke, at du kobler din maskine til skolens faste netværk med

kabel.
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Opsætning af trådløst netværk under Linux
Denne vejledning forudsætter at netværket sættes op med programmet Network Manager version 0.7.
Det gælder blandt andet for Fedora version 10 og Ubuntu version 8.10.

Fedora
1.
2.
3.
4.

Klik på System
Vælg Preferences
Vælg Internet and Network
Vælg Network Connections

Gå til Network Connections for videre opsætning.

Unbuntu
1. Klik på System
2. Vælg Indstillinger
3. Vælg Network Configurations
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Trådløst netværk til Linux
Network Connections
Ved klik på Network Connections eller Network Configurations åbner følgende vindue op:

1. Vælg faneblad Wireless
2. Indtast følgende oplysninger:
a. Indtast i felt Connection Name: Hj-Gym
b. Indtast I felt SSID: WIFI-GYM

Hernæst vælges fanebladet Wireless Security, hvor følgende indstillinger vælges(se evt. fig.
på næste side, som viser alle indstillinger):
3.
4.
5.
6.

Vælg
Vælg
Vælg
Vælg

i
i
i
i

dropdown
dropdown
dropdown
dropdown

Security: Dynamic WEP (802.1x)
Security Authentication: Protected EAP (PEAP)
Security PEAP Version: Automatic eller Version 1
Security Inner Athetication: MSCHAPv2

Gå videre til login for elever og login for lærer.
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Trådløst netværk til Linux
Login til elever
7. Indtast i felt Brugernavn: Dit UNI-Login brugernavn
8. Indtast i felt Adgangskode: Din adgangskode til dit UNI-Login

Login til Lærer
9. Indtast i felt Brugernavn: Dit brugernavn
10. Indtast i felt Adgangskode: Din adgangskode

11. Afslut med Apply/OK
Du har nu adgang til skolens trådløse net og hermed også skolens internetforbindelse.
Din computer vil herefter automatisk finde og logge på det trådløse når du har din
computer med på skolen.
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