
Bevielio tinklo konfigūravimo instrukcijos VDA vartotojui 
VDA bevielio tinklo konfigūravimas MS Windows vartotojams  
 
 
Instrukcijos skirtos vartotojams, naudojantiems:  
Windows 7 operacinę sistemą  
Standartinę Windows bevielio tinklo konfigūravimo aplinką.  
Kitą aplinką (pavyzdžiui, Intel PROSet/Wireless) naudojantys vartotojai gali ją pasikeisti:  
  

1. Jūsų kompiuteryje turi būti įdiegtas sertifikatas. Spragtelkite du kartus ant failo vda.ctr, norėdami 
pradėti saugumo certifikato diegimą. 

2. Atsivėrusiame lange „Certificate“ spauskite „Install Certificate...“ 

 
3. Atsivėrusiame „Certificate Import Wizard“ vedlyje spauskite „Next“ 

 
4. Kitame lange: 

 Pasirinkite „Place all certificates in the following store“ 
 Spauskite mygtuką „Browse“ 



 
5. Atsivėrusiame „Select Certificate Store“ lange: 

 Pasirinkite „Trusted Root Certification Authorities“ katalogą 
 Spauskite „OK“ 

 
6. „Certification Import Wizard“ vedlyje spauskite „Next“ 

 
7. Sekančiame lange spauskite „Finish“ 



 
8. „Security Warning“ pranešime spauskite „Yes“ 
9. Iššokus pranešimui „The import was successful“, spauskite „OK“ 

 
10. Uždarykite „Certificate“ langą paspaudę mygtuką „OK“ 

 
11. Jei naudojate standartinę „Windows“ bevielio tinklo konfiguravimo aplinką, „Start Meniu“ 

pasirinkite „Control Panel“. 



 
12. Atsidariuseme lange paspauskite ant lauko „Network and Sharing Center“. 

 
13. „Network and Sharing Center“ lange paspauskite ant „Manage wireless networks“. 



 
14. Atsivėrusiame lange paspauskite ant „Add“. 

 
15. Sekančiame lange pasirinkite „Manually create a network profile“. 



 
16. Atsivėrusioje kortelėje: 

 Laukelyje „Network name“ įrašykite „vda_studentai“ arba „vda_darbuotojai“ 
 Laukelyje „Security type“ pasirinkite „WPA-Enterprise“ 
 Laukelyje „Encryption type“ pasirinkite „TKIP“ 
 Pažymėkite „Start this connection automatically“ 
 Spauskite „Next“ 

 
17. Sekančiame lange pasirinkite „Change connection settings“ 



 
18. Atsivėrusioje lange: 

 Pasirinkite kortelę „Security“ 
 Paspauskite mygtuką „Settings“ 

 
19. „Protected AEP“ lange: 

 „Validate server certificate“ turi būti pažymėtas varnele; 
 „Trusted Root Certification Authorities:“ laukelyje pažymėkite „VDA“; 
 „Do not prompt user to authorize new servers or trusted certification authorities“ turi būti 

pažymėtas varnele; 
 Nustatykite „EAP-MSCHAP v2“ autentifikacijos metodą ir spauskite „Settings“. 



 
20. Naujame lange: 

 Varnelė turi būti nuimta; 
 Uždarykite langą spausdami „OK“. 

 
21. Patvirtinkite visus atliktus nustatymus likusiuose atvertuose languose spausdami „OK“. 
22. Atverikte „Network and Sharing Center“ langą pakartodami 11 ir 12 žingsnius ir paspauskite 

„Connect to a network“. 

 
23. Atsivėrusiame lange pasirinkite „vda_studentai“ ir spauskite „Connect“. 



 
24. „Windows Security“ lange įveskite sistemoje naudojamą vartotojo vardą ir slaptažodį. 

 
25. Paspauskite mygtuką „OK“ 
26. „Windows Security Alert“ lange spauskiye „Connect“. 

 
 
 


