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1- Configuração Wireless do Windows XP-SP3

1.1  - Configuração da interface de rede

No menu iniciar, clique em Definições e depois em
ligações de rede. Abra as propriedades da ligação,
clicando na interface pretendida com o botão do lado 
direito do rato: 

Propriedades da Ligação de rede

Na lista, clique em Internet Protocol(TCP/IP) e
depois em Propriedades.
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Confirme que as características da ligação estão
de forma a obter um endereço IP de forma
automática (por DHCP):

Clique no separador redes sem fios( Wireless
 etworks ). Marque a opção “ Use Windows to

configure my wireless network settings ”
Clique em “Add...” para adicionar uma nova rede 
wireless à lista de redes pré definidas.
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Configurar rede sem fios

No separador associação defina o SSID da rede (escreveva minedu).
Escolha a autenticação de dados usada na rede e a 
encriptação de dados.

Mude para o separador de autenticação 
 

.

 

minedu 

Active a autenticaçãoIEEE802.1X. 
Mude o tipo de EAP para EAP protegido(PEAP).  
Garanta que as duas opções em baixo estão desmarcadas como 
demonstra a figura. Clique em propriedades 
. 
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Definições do método de autenticação

Desmarque a opção Validar certificado do servidor ,
de acordo com a figura. Activar a opção de 
ligação rápida " Enable Fast Reconnect ".

Seleccionar o método de Autenticação EAP-MSCHAPv2. 
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Propriedades de EAP MSCHAPv2 

 

 

Clique no botão "Configurar…” do método de 
autenticação. Verifique que está seleccionado o 
método EAP-MSCHAPv2. 
Nas propriedades do EAP-MSCHAPv2 tem de 
desactivar a opção de usar automáticamente o 
login/password do Windows 

Concluir a configuração 
Confirme as configurações efectuadas clicando em 
OK 
em todas as janelas abertas usadas para a 
configuração da rede. 
 

Iniciar a ligação 

O Windows pesquisa a rede configurada e ao 
Detectá-la pede os dados de autenticação.Clique 
na mensagem que pede as credenciais. 
 

Os dados necessários são apenas o nome de utilizador e a palavra-passe. 
Atenção: 
NÃO se deve preencher o campo domínio. A figura serve apenas de exemplo. 

 

 

 

Introduzir credenciais 
Introduza o seu username e password 
 
 e OK. 
 


