WLAN у бі блі отеці SLUB
У співпраці з Центром інформаційних послуг та високопродуктивних обчислень
(ZIH) технічного університету Дрездена (TU Dresden), SLUB пропонує WLAN (WiFi) доступ до інтернету в усіх приміщеннях.
Все, що вам потрібно, це діючий читацький квиток SLUBCard або логін Eduroam
та пристрій з підтримкою WLAN.

Ось як це працює:
WLAN eduroam
Члени установ, що беруть участь у проекті, можуть користуватися WLAN
eduroam. Це має бути налаштовано один раз. Для цього Eduroam надає
програму настроювання. Тут ви знайдете інструкції з налаштування Eduroam.
Якщо у вас виникли запитання, зверніться до служби підтримки TU Dresden:
servicedesk@tu-dresden.de.

WLAN SLUB
Решта користувачів підключається до захищеної мережі SLUB.
Ця мережа замінить попередню незахищену мережу VPN/WEB з 17 січня 2022
року. Після цього доступ до WLAN через VPN/WEB буде неможливим з 1
березня 2022 року.

iOS/iPadOS/MacOS
Встановіть профіль SLUB-WLAN один раз на мобільний пристрій та введіть свій
номер користувача та пароль під час встановлення.
Зверніть увагу, що для завантаження профілю WLAN SLUB-WLAN потрібне
активне підключення до Інтернету.

Linux/Android
Щоб підключитися до W LAN "SLUB" під Linux або пристроєм Android, виконайте
такі налаштування один раз у розділі налаштувань мережі / WLAN (Wi-Fi).
Sicherheit
Безпека

802.1x EAP (WPA2-Enterprise)

EAP-Methode
TTLS
Метод EAP
Phase 2-Authentifizierung
PAP
Аутентифікація фази 2
CA-Zertifikat

Systemzertifikate oder Wurzelzertifikat installieren

Сертифікат центру сертифікації

Установіть системні сертифікати або кореневий сертифікат

Domain
sdvradius-libero.slub-dresden.de
Домен
Identität
<BENUTZERNUMMER>
Ідентичність
Anonyme Identität
Anonymous
Анонімна особистість
Kennwort
<KENNWORT>
Пароль

Зверніть увагу, що для завантаження кореневого сертифіката вам потрібне
активне підключення до Інтернету.

Прист
рої Samsung
Деякі пристрої Samsung не мають опції «Використовувати системні
сертифікати». Тому кореневий сертифікат необхідно вручну скопіювати на
пристрій та імпортувати наступним чином.

Windows 10
Щоб підключитися до WLAN "SLUB" під Windows 10, виконайте такі дії:
1. Відкрийте Налаштування.
2. Потім виберіть "WLAN" на лівій панелі меню.
3. Потім виберіть «Керувати відомими мережами», а потім «Додати нову
мережу».
Netzwerkname
Ім'я мережі

SLUB

Sicherheitstyp
WPA2-Enterprise AES
Тип безпеки
EAP-Methode
EAP-TTLS
Метод EAP
Kennwort
(PAP)
Пароль

4. Поверніться до налаштувань і виберіть WLAN у рядку меню або натисніть
«Показати доступні мережі». Тепер відображається WLAN "SLUB".
5. Виберіть його, а потім натисніть «Підключити».
6. Введіть свій номер користувача та пароль.

