TRUY CẬP MẠNG CỤC BỘ KHÔNG DÂY
(Cập nhật lần cuối: 26/10/2019)

Các vị trí truy cập mạng cục bộ không dây
Bạn có thể truy cập mạng cục bộ không dây tại các địa điểm sau:

-

268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Thư viện (tòa nhà A2)
Tòa nhà A1, A3

-

Các vị trí tự học ở các tòa nhà khác
Hiện nay, mạng cục bộ không dây ở các tòa nhà đang được nâng cấp để phủ
sóng tốt. Dự kiến sẽ hoàn thành trước 31/01/2020


-

Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Thư viện (tòa nhà H1)
Tầng 2,3,5,6,7 tòa nhà H6
Các vị trí tự học ở các tòa nhà khác
Hiện nay, mạng cục bộ không dây ở các tòa nhà đang được nâng cấp để phủ
sóng tốt. Dự kiến sẽ hoàn thành trước 31/01/2020

Làm thế nào để truy cập mạng cục bộ không dây
Mạng cục bộ không dây ở trường Đại học Bách Khoa với 2 tên gọi là “HCMUT01” và
“HCMUT02”. Khi kết nối đến các mạng này, bạn sẽ dùng tài khoản HCMUT của bạn.
-

HCMUT01 là mạng an toàn với WPA2 Enterprise (phương pháp EAP-TTLS-PAP).
Kết nối mạng này sẽ được duy trì và kết nối trở lại ngay khi có thể.

-

HCMUT02 là mạng không an toàn với Captive Portal. Kết nối mạng này sẽ bị ngắt
sau một khoảng thời gian (4 giờ).

Nếu bạn cần trợ giúp thêm, bạn có thể tìm thấy hướng dẫn về cách kết nối với mạng cục bộ
không dây của trường với các hệ điều hành MS Windows, Mac và iOS, Android ở bên dưới.

Cách truy cập mạng “HCMUT01”
Những hệ điều hành sau được hỗ trợ mặc định (EAP-TTLS-PAP):

-

MS Windows 10+
MS Windows 8.1
MacOS, iPadOS & iOS 10+
Android

MS Windows 10+
-

Chọn mạng “HCMUT01”:

-

Nhập thông tin tài khoản HCMUT của bạn và nhấp OK để kết nối đến mạng
này:

MS Windows 8.1
-

Trong MS Windows điều hướng đến Network and Sharing Center:

-

Nhấp Set up a new connection or network. Chọn Manually connect to a
wireless network:

-

Nhập các thông tin về mạng cần kết nối.
o Network name: HCMUT01
o Security type: WPA2-Enterprise

-

Sau khi cấu hình mạng WIFI mới được thêm vào thành công, nhấp Change
connection Settings để mở các thuộc tính của kết nối:

-

Di chuyển đến tab Security. Chọn Microsoft: EAP-TTLS như phương pháp xác
thực và chọn Settings:

-

Ở “Enable Identity privacy”, Nhập vào tên tài khoản HCMUT của bạn. Chọn
PAP cho Client Authentication

-

Chọn Advance Settings. Ở “”Specify authentication mode” chọn “”User
authentication”. Nhấp “Save credentials” và nhập thông tin tài khoản HCMUT
của bạn.

-

Bạn đã hoàn thành cài đặt và cấu hình. Chọn mạng HCMUT01 để kết nối đến
mạng này:

MacOS, iPadOS & iOS 10+
-

Tạo hồ sơ truy cập mạng:
o Tải tập tin Wifi profile HCMUT01.mobileconfig bằng đường dẫn bên dưới:
https://drive.google.com/file/d/1Sa0fVK6V3gND3xO5rLemMIgkSsrD493/view?usp=sharing
Hoặc sử dụng phần mềm Apple Configurator của Apple trên App Store để tự tạo
file Wifi profile:
https://itunes.apple.com/us/app/apple-configurator-2/id1037126344?mt=12

o Chạy chương trình Apple Configurator, nhấp vào File -> New Profile > Wi-Fi -> Configure. Cấu hình Security Type là WPA2 Enterprise, EAP Type
chọn TTLS, Inner Authentication chọn PAP, và nhập thông tin tài khoản HCMUT

o Bạn có thể chia sẽ hồ sơ truy cập wifi này đến thiết bị Apple thông qua Mail,
Messages, AirDrop…

o Hình sau minh họa thiết bị iPhone nhận được profile:

-

Bạn chọn thiết bị iPhone cần cài đặt profile.
Cài đặt profile vào Macbook:
o Nhấp đúp vào file profile và làm theo các bước cài đặt như sau:

o Nhập tài khoản và mật khẩu tài khoản trường, nếu cần.

-

o Bây giờ, Macbook của bạn đã có thể kết nối với wifi HCMUT01.
Cài đặt profile vào iPhone, iPad:
o Mở ứng dụng Settings sau khi nhận được profile và nhấp vào Profile
Downloaded:

o Nhấp nút Install để cài đặt profile.

o Nhập vào khóa iPhone của bạn và nhấp vào nút cài đặt Install:

o Nhấp vào nút Trust và profile đã được cài đặt vào thiết bị Apple:

o Mở ứng dụng Application và nhấp vào Wifi để chọn mạng HCMUT01:

Android
-

Chọn mạng HCMUT01 và nhập một số thông tin (EAP method: TTLS, CA
Certificate: don’t validate) với tài khoản HCMUT của bạn.

-

Chọn Advanced và nhập vào một số thông tin(Phase 2 authentication: PAP,
Anonymous Identity: tên tài khoản HCMUT của bạn). Chọn Save.

-

Trở lại giao diện phía trước và chọn “”Connect” để kết nối đến mạng này.

Cách truy cập mạng “HCMUT02”
Tất cả các hệ điều hành đều được hỗ trợ.

-

Chọn mạng HCMUT02:

-

Nhập vào thông tin tài khoản HCMUT của bạn và nhấp vào Login để kết nối đến
mạng này:

