Öğrenci Wi-fi Hizmetleri:
Öğrencilerin ve akademisyenlerin ulusal ve uluslararası kapsamda üniversite kampüs
alanlarında
Wi-Fi hizmetlerinden yararlanabilmeleri Eduroam bağlantısı aracılıyla yapılmaktadır.

Eduroam Nedir?
Eduroam, Education Roaming (Eğitim Gezintisi) kelimelerinin kısaltmasıdır. RADIUS
tabanlı altyapı üzerinden 802.1x güvenlik standartlarını kullanarak, Eduroam üyesi
kurumların kullanıcılarının diğer eğitim kurumlarında da sorunsuzca ağ kullanımını
amaçlamaktadır.
Eduroam üyesi kurumların kullanıcıları, kendi kurumlarında (Ev Kurum) ağa
bağlanmak için kullandıkları kullanıcı adı şifre ikilileri ile,Eduroam üyesi olan başka bir
kurumdan (Misafir Kurum) ağa bağlanabilirler. Kullanıcı misafir kurumda iken aldığı
Eduroam yayınına bağlantı talebi gönderdiğinde, misafir kurumun yetkilendirme
sunucusu, o kullanıcıyı kendi ev kurumunun yetkilendirme sunucusuna yönlendirerek,
yetkili olup olmadığını belirler. Tüm bu sorgulamaların, sunucular arasında oluşturulan
şifreli bir tünel içinden yapılması, kullanıcı adı şifre ikililerinin kullanıcının kendi ev
sunucusu haricinde görülmesini engeller. Bu durumda kullanıcıların yapması gereken
tek şey, misafir olduğu kurumda yer alan Eduroam kablosuz ağını, kendi kurumunun
ağına bağlanır gibi tanımlamasıdır.
Eduroam federasyon hiyerarşisine sahiptir. Halen dünyada iki konfederasyon
bulunmaktadır: Avrupa Eduroam konfederasyonu ve Asya-Pasifik (APAN) Eduroam
konfederasyonu. Eduroam üyesi kurumlar kendi ülkelerinde yeralan Eduroam
federasyonlarına, ülkelerin federasyonları da bağlı bulundukları konfederasyonlara
sorgu
göndermektedir.
Türkiye'nin
bağlı
bulunduğu
Avrupa
Eduroam
konfederasyonuna ve APAN konfederasyonuna katılan her yeni federasyon ve onlara
katılan her yeni kurum, bu hiyerarşi sayesinde dâhil olan herkesçe tanınabilmektedir.
Konfederasyonlarda yer alan Türkiye katılımcılarını görmek içinEduroam sayfasını
ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Eduroam uluslararası sayfasından da Dünya genelindeki
kablosuz erişim noktaları hakkında bilgi alabilirsiniz.
Türkiye'deki katılımcılar ile ilgili güncel bilgi için Eduroam Türkiye sayfasını ziyaret
ediniz.

Eduroam Ağına Nasıl Bağlanılır?
Üniversitemizde Eduroam bağlantısı “eduroam” SSID’si olarak kampüs alanımızda
yayınlanmaktadır. Ağa bağlanmak için üniversitemiz öğrencisiyseniz “ismu.edu.tr”
uzantılı mail adresinizle akademisyenimiz iseniz “medeniyet.edu.tr” uzantılı mail
adresinizle bağlantı yapabilirsiniz.
Eğer farklı bir üniversite mensubuysanız üniversitenizin size vermiş olduğu e-mail
adresiyle bağlantı yapmanız gerekmektedir.

Eduroam Ayarlar



Android
Mac

Android Ayarları
1. Kablosuz ağ seçimi yapılacak olan ekrandan “eduroam” yayını seçilmelidir

2. Ağ adı seçildiğinde çıkan ekrandan EAP yöntemi ve kimlik kanıtlama yöntemi
seçilmelidir.E-mail adresinizi ve e-mail paralonızı girmeniz gerekmektedir.

Mac Ayarları
1)

2)

3) Burada ayarlar otomatik olarak gelecektir. Güven seçeneğini seçmeniz yeterlidir.

Öğrenci E-mail Adresim Nedir?
Öğrenci e-mail adresiniz şu şekildedir: öğrencinumaranız@ismu.edu.tr
Şifreniz: T.C kimlik numaranızdır.

