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Securew2 programı nasıl yüklenir ?
İndirdiğimiz eduroam*.zip dosyasına sağ tıklayarak sıkıştırılmış dosyamızı açıyoruz.

Daha sonra çıkan eduroam-* klasörünün içindeki “ ‘SecureW2_w7.exe’ , ’ SecureW2win8.exe’ ”
dosyalarından birini seçip enter tuşuna basabilir ya da Mouse ile üzerine çift (2 kere) tıklayabilirsiniz.

Açılan pencere de UAC (User Account Control) sistemi bizden yüklemek istediğimiz programı yayıncısı
ile ilgili bilgileri gösterip yüklemeye devam etmek isteyip istemediğimize dair onayımızı alacak. Bu kısım
da karşımıza gelen pencerede Yes / Evet butonuna tıklıyoruz. Devam ediyoruz.
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Açılan pencere bize sunulan dillerden uygun olanı seçerek o dil üzerinden yükleyeme devam etmemizi
söylüyor. Bizde pencerede kendimize uygun dili seçtikten sonra “OK” butonuna tıklayarak devam
ediyoruz.

Windows Yükleme Sihirbazı açılarak programı yüklerken dikkat etmeniz gereken noktaları söyleyip ,
size rehberlik edecektir. İleri diyerek devam ediyoruz.
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Programın lisans sözleşmesi metni bizlere sunuluyor. İsterseniz bu metni inceleyebilirsiniz. Fakat
programı yükleyip kullanmak istediğiniz her durumda bu sözleşmeyi onaylamak zorundasınız. Bu
yüzden “Kabul Ediyorum” butonuna tıklayarak devam ediyoruz.

Bileşen seçimi aşamasında bizim bağlanmak istediğimiz wi-fi bileşenini seçmemizi istiyor. Bizim
seçmemiz gereken bileşen TTLS* dir. Aynı zamanda programın varsayılan değeri de TTLS* olduğundan
dolayı bu kısmı da enter tuşuna basarak ya da “KUR” butonuna basarak geçebiliriz.
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SecureW2 Yapılandırma sayfası açılıyor. Bizden kullanıcı adımızı , parolamızı istiyor.




Kullanıcı adı kısmana uludağ üniversitesi öğrenci numaramızı sonunda
@ogr.uludag.edu.tr koyarak yazıyoruz. Yani okulun bize sunduğu mail adresimizi
yazıyoruz. Örnek : 021760xxx@ogr.uludag.edu.tr
Parola kısmına öğrenci otomasyon sistemine giriş yaptığımız parolamızı yazıyoruz.
Ardından ‘Parolayı Onaylayın’ kısmına aynı parolayı yazarak, doğruluk oranını
artırıyoruz.

NOT : Uludağ Üniversitesi ‘nde otomasyon , mail şifresi ve eduroam parolası aynıdır.
Biz bu bilgileri doldurduğumuzda “Alan” kısmı soluklaşarak pasif ocaktır. “Tamam” diyerek devam
ediyoruz.

Kurulum tamamlandı. Bilgisayarınızı yeniden başlatmak isteyip istemediğinizi soruyor. Bilgisayarımı
daha sonra yeniden başlat diyerek devam edip eduroam ağına katılabilirsiniz. Fakat bazı bilgisayarlar
yeniden başlatma yapmadan ağa katılmıyorlar, eğer bir sorun yaşarsanız öncelikle bilgisayarınızı
yeniden başlatın. “Bitir” butonuna tıklayarak kurulum sihirbazını sonlandırabilirsiniz.
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